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GÖRAN ROSANDER 

UR SKIDANS OCH SNÖSKONS 
HISTORIA 

EN KOMMENTAR TILL SVENSKA SKIDMUSEETS 
SAMLINGAR 

- och Friluftsfrämjandet kunde hösten 1928 inviga Svenska 
Skidmuseet som då hade beretts plats i tornet till hoppbacken vid 
Fiskartorpet i Stockholm (bild 1]. Från en relativt blygsam bör-
jan utvecklades detta till en etnologisk mönstersamling främst 
tack vare den insats major Artur Zettersten gjorde i egenskap av 
intendent för museet och intensivt verksam skidforskare. 

Den första kollektionen utgjordes av skidor, som insänts till 
Främjandets permanenta utställning, öppnad 1912, samt skidor 
insända till pristävlingar för att få fram lämpliga tävlings- och 
turistskidor, vilka anordnats 1922 resp. 1924. Museet erhöll vid 
starten också från landets skidfabriker en mängd prov på aktuella 
skidtyper. Genom gåvor, köp och byten har samlingarna vuxit 
betydligt och omfattar numera över 1200 nummer, förutom ski-
dor även stavar, snöskor, ackjor, kälkar och andra föremål, som 
har samband med vintertransport. Föremålen kommer från Euro-
pa, Asien och Nordamerika. Museet äger vidare en stor kollek-
tion skidlöpar- och tävlingsmärken samt plaketter. I arkivet ingår 
ett tusental foton. 

Skidmuseet har energiskt bedrivit forskningar inom skidans 
område och anordnat konferenser med deltagande av forskare 
från in- och utland. Denna verksamhet har bl. a. givit till resultat 
en på engelska utgiven översikt av de svenska myrfynden, "Finds 
of Skis from Prehistoric Time in Swedish Bogs and Marshes" 
(1941). 
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GÖRAN ROSANDER 

Bild 1. In te r iör av Skidmuseet medan det var i n rymt i F iskar torpet , 
Stockholm. 

Bild 2. In te r iör av Skidmuseet i Umeå. 
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UR SKIDANS OCH SNÖSKONS HISTORIA 

Bild 3. Snöskor. Övre raden f r . v. snösko av stegtyp, Vika sn, Da-
larne^, SS 662; snösko av r amtyp med vidjef lä tning, Akershus, Norge, 
SS 778. Nertill snöskor av platt-typ, Nord ingrå sn, Ångermanland, 
SS 1015. 

Lokaler har nu beretts för Svenska Skidmuseet i Lars Färgares, 
Umeå, en byggnad som ingår i Västerbottens läns museums fri-
luftsanläggning, Gammlia [bild 2J. 

Snöskon 
Snöskon är äldre än skidan och har i en avlägsen forntid upp-

kommit i Centralasien, varifrån den spritt sig öster- och västerut. 
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GÖRAN ROSANDER 

Bild 4. Kvinna med snöskor. 
F rån Skidmuseets f i lmning i 
Tåsjö 1928. 

Redskapet har i sen tid förekommit i Skandinavien, Finland, 
Balticum, Pyrenéerna, Alperna, Balkan, Ryssland, Nordasien, 
Japan, Korea, Nordamerika och Anderna, alltså främst i det sub-
arktiska området. I Sverige har snöskon funnits i de flesta land-
skap. Hos samerna är förekomsten sekundär. 

Ursprunget anses vara en förstorad sandal, vilken gjorts i form 
av en träskiva eller en vidjering, försedd med ett nätverk av 
vidjor eller skinnremmar. Man har också diskuterat, om inte snö-
skons föregångare varit en sumpsko ("myrskida"), använd vid 
gång på sankmark. 

Snöskon utvecklades till sin högsta fulländning bland Nord-
amerikas indianer, där helt runda och tillspetsat ovala former 
funnits. 

I vårt land skiljer man på tre huvudformer (bild 3—4): 

ramtypen en rund eller oval ram med flätverk (huvudsak-
ligen nordsvensk) 

stegetypen två lister hopfogade med tvärslåar (huvudsak-
ligen sydsvensk) 

platt-typen ett runt eller rektangulärt trästycke (sällsynt). 
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UR SKIDANS OCH SNÖSKONS HISTORIA 

Andra namn på snöskon är truga, tryga, tröga, skarbåge. 
Trygor används även på hästar, i Syd- och Mellansverige oftast 

i form av träplattor — patenterade hästtrygor av denna form 
finns — från Jämtland och norrut mestadels av ramtyp. 

Skidan 

Skidan förekommer liksom snöskon främst inom subarktiskt 
område; dock saknas den ursprungligen i Nordamerika, dit den 
förts dels genom grönländska eskimåer, som i sin tur fått den från 
Norge vid 1700-talets början, dels av norska immigranter vid 
1800-talets mitt. 

De finska och skandinaviska typerna är de högst utvecklade 
och ur dem har den moderna sportskidan vuxit fram. 

Skidans utveckling från äldsta tid är väl känd genom ett stort 
antal fynd (t. ex. i Sverige och Finland vardera ca 70} av förhisto-
riska exemplar i myrar och mossar. En mängd av dem har kunnat 
åldersbestämmas på pollenanalytisk väg. 

I vårt land kan vi urskilja fem förhistoriska typer (bild 5). 

Den södra typen är ej belagd genom myrfynd, eftersom den 
oftast varit gjord av lövträ, som ej bevarats. I Finland har dock 
ett säkert exemplar, minst 2500 år gammalt, hittats (Riihimäki-
skidan]. Typen anses vara mycket äldre än så, eftersom ett 4500-
årigt exemplar av den skandiska typen synes förutsätta en före-
gångare av den södra. Den har funnits bland svensk allmoge in 
på 1900-talet. Utbredningsområdet sträcker sig från Skandina-
vien till Ural. 

Skidan är hos denna typ kort och bred (ungefär 150X15 cm), 
har täljt brätte, rakt avskuren bakände samt ett urgröpt fotställ, 
där fotremmen fästs i en list på vardera sidan om foten. Skidan 
saknar ränna. Den har använts mest i samband med jakt. 

Typen anses av en forskare, K. B. Wiklund, vara uppkommen 
ur en kanotliknande sumpsko, på vilken huvuddelen av "relingen" 
tagits bort, så att blott två lister återstått vid fotstället. 

Ett par dylika "kanotskidor", stammande från Östasien, hem-
fördes omkring 1720 till Miinchen av en missionär. 
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a. b. c. 
Rild 5. De svenska sk id type rna : 
a. Skidor av sydsvensk typ f r ån Västergötland, SS 615. 
b. Skida av skandisk typ, den s. k. Färnäs-skidan, ett m y r f y n d da-

terat till t iden för Kr. f., SS 779. 
c. Skida av bot tnisk typ, den s. k. Slagnäs-skidan, ett m y r f y n d . 

SS 308. 
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: 

d. 

\ / 

e. 
d. Skida av arktisk typ, den s. k. Kalvträsk-skidan, ett m y r f y n d . 
e. Skida av cen t ra lnord isk typ, T r a n s t r a n d sn, Dalarne. Skidorna 

t i l lverkade av sk idmakaren Susspa Olof Andersson, Åsen, f. 1839, 
d. 1922. SS 754. 
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GÖRAN ROSANDER 

Den skandiska typen är känd i några exemplar från Mellan-
och Nordskandinavien samt Finland. Den anses ha uppkommit ur 
den södra typen och har funnits från yngre stenåldern fram till 
omkring Kr. f. Skidan kännetecknas generellt av tvärt avskuren 
bakände, lister utefter undersidans ytterkanter för att förhindra 
slirning på skarsnö samt av ett upphöjt, indraget fotställ med sido-
lister som på den södra typen. Genom fotstället går ett hål för 
fotremmen. 

De fynd, som räknas hit, är följande. I Hoting, Tåsjö sn i 
Ångermanland, påträffades 1921 en fragmentarisk skida med plan 
över- och undersida. Fotstället är indraget och genombrutet av 
ett horisontellt hål för tåremmen. Med stor säkerhet har det också 
haft sidolister i likhet med den södra typen. Åldern uppskattas 
till 4500 år — den högsta bland våra myrfynd. Från Ärnäs i Älv-
dalens sn, Dalarna, stammar en skida, 3500 år gammal, med in-
draget fotställ, försett med i fotstället utsparade sidolister. Hori-
sontellt tåremshål finnes. Undersidan har utefter kanterna en 
smal list. Samma utseende har ett fynd från Sörviken, Sundsjö sn, 
Jämtland (2900 år] . Liknande underkantslister har också Färnäs-
skidan (från Kr. f.), ehuru fotstället där är av det slag, som på-
träffas på den bottniska typen. Sydenskidan (överluleå sn, Norr-
botten) har haft ett något indraget fotställ med sidolister, tårems-
hål genom det låga fotstället och listerna samt spetsig fram- och 
bakände. Undersidan är plan. Åldern uppskattas till blott 700 år. 
En norsk representant för typen kommer från Furnes i Hed-
marks fylke. 

Den bottniska typen, av flera forskare ansedd som en fornsa-
misk form har påträffats i ett flertal exemplar främst runt Bott-
niska viken. Typen dateras till ungefär år 1000 f. Kr. —- 1000 
e. Kr. och har sin nutida motsvarighet i den s. k. sydlapska ski-
dan. Den kännetecknas av lansettform och har alltså spetsig bak-
ände, vidare är den kort, har konvex undersida samt indraget, 
bakåtlutande fotställ med konkav form, genom vilket tåremmen 
löper. Skidan är ofta ornerad. Den spetsiga formen, som troligen 
hjälpt till att hålla fast det påsatta skinnet, är ett arktiskt drag. 
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Den arktiska typen är endast känd genom ett exemplar i vårt 
land, Kalvträskskidan, Burträsk sn, Västerbotten, daterad till om-
kring 2000 år f. Kr. Skidan har fyra vertikala, parvis anbragta hål 
för bindslet och låg skarpkantad rygg. Undersidan är plan och 
har troligen varit skinnklädd, liksom fallet är med de nutida sibi-
riska skidorna. Dessa har spetsig bakände, den i Sverige funna 
skidan dock rak. 

Professor K. B. Wiklund har antagit, att den arktiska, skinn-
klädda skidan uppkommit ur den ludna vinterskon. Man har lagt 
märke till, att vinterskon varit hal, och en flat träskiva har place-
rats inuti skon för att göra den större och lämpligare att "åka" 
på och för att skydda foten mot stötar. Skivan har sedan lösgjorts 
från skon. 

Den centralnordiska typen antas ha uppkommit under vikinga-
tiden eller kanske något tidigare och har levt kvar in på detta 
sekel. Inga myrfynd är kända utom möjligen ett från Finland. 
Det äldsta säkra exemplaret är daterat 1605. Typen förekommer 
främst i Västerdalarna och i Hedmarks fylke, Norge, men också 
i Tröndelagen, Värmland, Härjedalen, Jämtland, Ångermanland, 
Lappland och norra Finland. Den kännetecknas av att vänsterski-
dan är lång och smal och har ränna, tvärt avskuren bakände samt 
merendels plan översida, medan högerskidan är kort och helt eller 
delvis skinnklädd undertill. Högerskidan används som sparkskida, 
medan man glider fram på vänster skidan. 

Vänsterskidan benämns andur eller någon avledning av detta 
ord, vilken anses höra samman med ett dialektalt ord, som bety-
der träskoning eller järnskena under slädmeden. Högerskidan 
kallas skid. 

Skidparet anses vara en kombination av den södra typen (ski-
det) och den arktiska typen (andurn). Det har framvuxit och 
nått sin spridning i intimt samband med hetsjakt på älg med spjut, 
båge och framförallt bössa. 

I våra nordiska grannländer kan ungefär samma indelning av 
det förhistoriska materialet göras. 
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Bild 6. Ångermanländska s. k. 
b r edanna re . F rån Skidmuseets 
f i lmning i Tåsjö 1928. 

Den äldsta säkra bild framställningen på nordisk botten av en 
skidlöpare finns på en runsten i Böksta, Uppland, daterad till 
omkring 1050. Förmenta avbildningar av skidlöpare på nord-
norska hällristningar har avvisats av den främste kännaren på 
området. På rysk botten, vid Vita havet, finns synbarligen säkra 
hällristningar av skidlöpare. 

Ordet skida är av germanskt ursprung och hette t. ex. i forn-
högtyskan scîdt, i fornsvenska skidh. Ordet betyder långt, kluvet 
trästycke. 

Att redskapet intagit en viktig plats i medvetandet framgår av 
att skidgudinnan Skade förekommer i norska skaldekväden från 
800-talet. Guden Ull attribueras med skidor tidigast på 1200-
talet. 
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Rild 7. S. k. tagelannare f rån Här jedalen . SS 207. 

I allmogekulturen har skidan givetvis spelat en stor roll, sär-
skilt norrut i landet. Det tycks emellertid som om skidåkningen 
inte varit allmän hos allmogen utan förblivit en okänd konst för 
många, som inte var beroende av jakt. Särskilt kvinnorna skall 
inte ha nyttjat skidan. 

Innan de fabriksgjorda skidorna kom i bruk, fanns en rad skil-
da bygdetyper, ehuru flera olika modeller kunde förekomma i 
samma trakt. Följande speciella typer kan nämnas. 

I undanskymda skogstrakter i Göta- och Svealand levde den 
södra skidtypen. Vid en inventering, som företogs omkring 1930, 
påträffades den på Linderödsåsen i Skåne, väster om Vätterns 
södra del, i trakten av Skänninge-Motala, i Närke, på flera håll 
i Dalsland, på Värmlandsnäs samt i delar av nordvästra Värm-
land. Säkert fanns den också på en del andra håll. Typen har 
uppenbarligen levat kvar därför att man endast behövt använda 
skidorna vid snörika vintrar och inte haft något intresse av att 
skaffa sig bättre modeller. I hela Sydsverige tycks inga andra ty-
per av skidor ha förekommit. 

I delar av Svealand fanns långa breda, om den södra typen 
påminnande skidor, ehuru fotställets sidolister saknades. 

I landskapen runt Mälaren förekom praktiskt taget inga skidor. 

Mellansveriges finnbygder uppvisar en "skogsfinsk" typ, kän-
netecknad av profilerad fram- och bakände, där särskilt framän-
den med sin karnisform är karakteristisk. 

Den förhistoriska centralnordiska typen har, som ovan nämnts, 
levt kvar in i detta sekel. 
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12 

Bild 8. Samiska skidor . 
T. v. sydlapska, t. h. 
sk innklädda lappsk idor 
f r ån no r ra Norge. Et-
nograf iska Museet, Kö-
penhamn . 
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I Jämtland och Härjedalen fick skidan gärna en form, som på-
minde om närliggande norska typer. Skidorna brukade förses med 
s. k. snåsenränna (se vidare nedanJ. 

Ångermanland uppvisar flera intressanta typer. Där påträffas 
t. ex. "bredannaren", en lång, upp till 17—18 cm bred skida, som 
förekom i par med en likadan skida (bild 6) , och vidare "tagel-
annaren", som hade två rader bakåtriktade tagel- eller svinborst-
tofsar under skidan (bild 7], vilka tjänade till att skidan ej gled 
bakåt vid gång i uppförsbacke. Vid normal åkning trycktes tof-
sarna in i skåror på skidan. Typen, som användes både av nordbor 
och samer, är känd även från Härjedalen. 

Allmogens skidor i våra nordligaste landskap har delvis påver-
kats av de samiska typerna (bild 8). 

Bland dem urskiljer man främst den sydlapska skidan, som är 
lång, ganska bred, har starkt uppböjt brätte samt bakspets. Un-
dersidan är starkt konkav. Skidorna är ofta ornerade. Typen 
stammar från den förhistoriska bottniska skidan. 

I östra Norrbotten finns ett par typer, som är påverkade av 
finska former. Torneskidan har spetsig, något uppböjd bakdel, 
ringa spann samt en bred ås, nästan i form av en platt list, på 
översidan. Råneåtypen är något kortare och har rundad rygg. På 
sina håll, t. ex. i Nordnorge, har båda skidorna i paret kunnat 
vara skinnklädda. 

För samerna har skidorna givetvis haft en utomordentligt stor 
betydelse, och redan de antika författarna omnämner dem under 
namnet skridfinnar. På lapptrummorna återfinns åtskilliga avbild-
ningar av skidlöpare. Samerna, och även många nordbor, har 
haft skilda skidtyper för olika ändamål och olika fören. 

I Norge uppvisar allmoge skidorna en rik variation. Följande 
typer kan nämnas. 

Den berömda telemarksskidan är en avläggare av den södra 
skidtypen och saknade ränna fram till 1890-talet. Den känneteck-
nas av att största bredden ligger strax bakom spetsen, varefter 
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I 
i »fl 

i 1 

Bild 9. Tele inarksskidor t i l lverkade av 
Sveinung Svalastoga. 

skidan smalnar mot fotstället och sedan ökar något igen. Den blir 
alltså fram tung. Översidan är ofta platt (bild 9] . 

Leksvikstypen är en utveckling av snåsenskidan, som ursprung-
ligen bestod av ett par oliklånga skidor av centralnordisk typ, 
där andurn ej var skinnklädd. Typen har fått sitt namn efter hem-
vistet för en berömd skidslöjdare vid 1800-talets mitt. Rännan, 
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Bild 10. Sibiriska sk innklädda 
skidor . Bindningen fäst i lod-
räta hål genom skidan. SS 785. 

"snåsenrännan", är rundad och på vardera sidan omgiven av en 
ganska djup rits, som har ena sidan lodrätt nedskuren och den 
andra svängd. På översidan finns tvä långa, smala, från fotstället 
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utgående lister längs kanten. De tjänade bl. a. till att skydda fot-
remmen från nötning . 

Selbuskidan var en typisk fjällskida med lång smal form och 
något avrundad rygg. 

Finland dominerades vid 1800-talets slut av tre modeller, som 
på äldre grundval framexperimenterats vid skididrottens genom-
brott på 1880-talet. Modellerna användes av skidslöjdare och 
övertogs senare av fabrikerna. Alla tre typerna, haapavesi-, kaja-
na- och ijomodellerna, var lätta, smäckra och långa. Ijomodellen 
kännetecknas vidare av långt utdragen framspets samt av en av-
smalnande, tvärt avskuren bakände, kajanamodellen av mycket 
långt utdragna spetsar fram och bak samt av en platt ås på över-
sidan och haapavesimodellen av en liknande ås, förebilden för 
tornetypen. — I Sydfinland förekom skidor av den södra typen. 

Nyssnämnda uråldriga modell är den helt dominerande bland 
de folkliga skidtyperna i Östeuropa (bl. a. Polen, Jugoslavien, 
Balticum, Ryssland]. 

Bland nomadstammarna i Nordasien samt bland en del östasia-
tiska folk förekommer också skidor. De är merendels korta (drygt 
1 m) , avrundat spetsiga i båda ändar samt skinnklädda undertill. 
Flera typer har den arktiska fornskidans bindning med lodrät gå-
ende hål för snörningen (bild 10}. 

Skidsport 

I fråga om skidåkningens utveckling till sport har Norge och 
Finland varit föregångsländer. Utvecklingen kom där igång något 
decennium tidigare än hos oss. I Norge hölls den första skidtäv-
lingen redan 1843. 

Den första kända svenska skidtävlingen ägde rum i Sundsvall, 
där läroverkseleverna 1877 hade kappåkning under gymnastik-
lärarens ledning. De bästa erhöll penningpris, segraren 5 kr. 

1884 ägde ett märkligt skidlopp rum. Nordenskiöld hade året 
före haft med några samer på en expedition till Grönland, där 
dessa gjort mycket långa skidfärder inom en begränsad tid. Detta 
betvivlades vid hans hemkomst av många, varför Nordenskiöld 
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som bevis ordnade ett lopp, som var 206 km långt. En av expedi-
tionens samer segrade på tiden 21 timmar och 27 minuter. — 
Traditionen berättar flera gånger om hur samer ränt liknande 
sträckor under vargjakt, och även nybyggare skall ha gjort mycket 
långa skidfärder i äldre tid. 

Långlopp kom sedan på modet. Så arrangerades t. ex. 1897 ett 
lopp mellan Falun och Gävle, dryga 9 mil, och 1899 ett lopp 
Sundsvall—Härnösand—Sundsvall, 96 km. 

Decennierna fram till sekelskiftet kännetecknades av ett stort 
uppsving för skidsporten. Det blev på modet bland stadsbefolk-
ningen att motionera på skidor. I huvudstaden skall de där för-
lagda norska gardestrupperna ha bidragit till att göra sporten 
populär, i synnerhet backhoppning. Tusentals handgjorda skidor 
importerades till Stockholm från skidslöjdare i hela Nordskandi-
navien och Finland. 1892 bildades Skid- och Friluftsfrämjandet, 
som kom att betyda mycket för sportens popularisering. 

För att möta den hastigt stigande efterfrågan på skidor tillkom 
på 1890-talet flera skidfabriker. (I Norge grundades de första 
fabrikerna 1885—86.) En del skidslöjdare övergick också till me-
ra fabriksmässig verksamhet. Till de tidigaste fabrikerna hörde 
K. Karlsson i Hällnäs, Ludvig Jonsson i Granö, C. H. Roslund i 
Jörn, L. A. Jonsson i Östersund, Carl Joh. Larsson och söner i 
Fredriksberg samt Bollnäs skidfabrik, P. A. Andersson i Bollnäs 
och A. Th. Nilsson i Bollnäs. 

Av stor betydelse blev Skidfrämjandets utställning i Stockholm 
1902, där 600 par skidor visades på den svenska avdelningen. Ut-
ställningen gav nya impulser i fråga om utformningen av skidor, 
stavar och bindningar. 

De svenska skidorna höll ännu på 1920-talet upp till 10 fots 
längd, medan utvecklingen i grannländerna gick mot kortare for-
mat. För att avhjälpa bristen på lämpliga tävlingsskidor anord-
nade Skidfrämjandet, som nämnts, 1922 en tävling om en ny 
modell, vilken 1924 följdes av en tävling om en lämplig turistski-
da. De båda pristävlingarna revolutionerade helt den svenska 
skidtill verkningen. 
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Bild 11. Kässja, t i l lverkad av Edsbyns Skidfabr ik 1930. Ritad av 
möbelarki tekt Gustav Allert, Stockholm. 

Den betydelsefullaste nyheten inom skidtillverkningen i senare 
tid får anses vara den limmade skidan. Idén är dock känd ända 
sedan 1891. I större skala har limmade skidor (splitkein} tillver-
kats från omkring 1935. Ett annat drag är att hickory användes i 
mycket stor utsträckning. Slalomskidor har tillverkats från mitten 
av 1930-talet. 

Kässjor 

En speciell barnskida, avsedd för åkning nedför backar och 
försedd med en fastsittande båge att hålla i, har i Dalarna brukat 
kallas för kässja. Vanligen begöts undersidan med vatten för att 
redskapet skulle glida bättre. Kässjan har framför allt förekommit 
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. j 

Bild 12. Skr idstång använd vid säljakt. Ef te r Svenska Tur is t före-
ningens årsskr i f t 1937. 

i Dalarne. Den är också känd från Hälsingland. Liknande typer 
finns i Kaukasien. 

Kässjorna var i allmänt bruk ännu vid sekelskiftet men har 
sedan alltmer försvunnit. Ett försök till renässans ägde rum på 
1930-talet, då man i Edsbyn började tillverka kässjor fabriksmäs-
sigt. Modellerna, varav en hade båge av rundjärn, var ritade av 
möbelarkitekten G. Allert, Stockholm (bild 11]. Tillverkningen 
nedlades snart. 

I Kristiansand, Norge, förekom förr allmänt, att barnen åkte 
nedför backarna på "rennarbann", två små medar av järn (t. ex. 
fyrkantjärn] , som brukade vara hopbundna framtill med ett rep, 
i vilket man höll. 

Skredstången 

Ett skidliknande redskap är skred-[skrid-] stången, använd 
vid säljakt på is i hela Bottenhavet och även på sina håll i syd-
östra Östersjön, t. ex. Estland (bild 12]. 
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Bild 13. Vat tenmede f r ån Idre sn, Dalarne. Ef te r Gösta Berg, Sledges 
and Wheeled Vehicles, Sthlm 1935. 

Den består av en 3—4 m lång stång, i framänden försedd med 
en skottstol av järn. Jägaren ställer ena foten på skredstången 
och sparkar sig fram med den andra, varvid han använder en 
s. k. väckare, ett spjutliknande redskap, som stav. Kommen i 
närheten av bytet, lägger han sig ned på stången och kryper 
framåt med bössan skjutklar, dold bakom en liten, vit tygskärm, 
placerad längst fram på stången. 

Bytet placeras efter jakten på skredstången, varefter denna 
dras med ett rep i framänden. 

En skredstångens föregångare återfinns i det bräde eller den 
skärm, som samojediska jägare brukar föra framför sig. 

Skredstången omnämnes ej i Olaus Magnus' Historia om de 
nordiska folken (1555), ehuru han där har ett särskilt kapitel om 
säljakt, men finns belagd t. ex. i en fiskelängd för Ostvik i dåva-
rande Skellefteå socken 1566. 

Skuvmeden 

Skuv- eller vattenmeden är ett redskap, som förekommit i 
Nordskandinavien, Finland, Ryssland och Estland. Det användes 
att släpa vattenämbar på och består av en grov mede med en 
uppåtstående valk på översidan, mot vilken vattensåns kant vilar 
(bild 13). 

SKIDSLÖJD. 

Tillverkning 

Åtskilliga träslag har kommit till användning som skidvirke i 
vårt land. Söderut tog man gärna till asp. Brättningen gjordes där 
genom täljning, eljest basade man skidan. 
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Bild 14. En s. k. s jälvsläppningstal l sur ras för att ej ta skada nä r 
den fälles. Foto : Gunnar Modin, 1931. 

I skidlöpningens kärnområde användes främst furu och björk. 
Särskilt eftersökt var s. k. tjurvirke, som uppträder hos barrträd, 
då trädet av någon anledning kommit att luta. I sin strävan att 
uppnå lodrät ställning, bildar trädet på den sida av krökningen, 
som vetter åt marken, en hård, mörk ved, t jur, som utmärkt väl 
lämpar sig för skidframställning. Bl. a. har tjurvirket den egen-
skapen, att klabbsnön inte fastnar på det. 

Genom att tjurveden ej är elastisk som vanligt trä, kan vid blåst 
uppkomma s. k. självsläppning, d. v. s. tjurvirket och den vanliga 
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Bild 15. Ornerade skidor . 
a. Norrbot tn isk skida t i l lverkad 

av sk idmakaren Lars Henr ik 
Thurf je l l , Vallen, Nederluleå. 
Pr isbelönt i Stockholm 1866. 
I Nordiska Museet. 

b. F ramde l av skida f r ån Jokk-
mokk med r is tad dekor . Till-
verkad 1894. Ef te r J. Gran-
lund. Svensk sk idornament ik 
i På Skidor 1941. 

c. F ramde l av skida f r ån södra 
l appmarken . Til lverkad om-
kr ing 1870. SS 328. 
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veden skiljs åt och trädet spricker delvis upp. När man hittat en 
dylik självsläppning i skogen, höll man platsen hemlig för att om 
möjligt hinna avverka trädet själv, berättas det (bild 14). 

Vid slöjden kom en del specialverktyg, bl. a. särskilda hyvlar 
för rännan, till användning. 

Ornering 

Den södra skidtypen saknar varje ansats till konstnärlig ut-
smyckning. Denna möter oss i stället i norra Fennoskandia, 
kanske främst på samiskt område (bild 15). 

I huvudsak har geometriska mönster kommit till användning, i 
senare tid också vegetativa. Mönstren har oftast ristats med kniv. 
Stundom förekommer glödritning (Värmland) och utfyllning i 
uddsnitt. Instämpling är en sen, ganska vanlig form av utsmyck-
ning. 

Märkning med färg har använts i Buskeruds fylke i Norge. 
Det vanligaste mönstret är en längsgående randning med linjer 

eller linjegrupper. Rutorna och spetsarna, som bildas där linjerna 
möts vid skidans framände, har ofta på något sätt accentuerats. 
Ett annat vanligt motiv är tvärställda linjegrupper, som brukar 
fylla ut ytan mellan längsgående ritsar. 

Flätbandsornamentiken har ålderdomliga anor inom samernas 
ornamentik, så också på skidorna. Schackbrädemönster har kons-
taterats på några skidor i Jämtland. Liknande motiv finns i Opp-
lands fylke. 

Bland de vegetativa mönstren förekommer främst små rankor 
längs kanterna på skidans översida. 

I enstaka fall finns genrebilder med människor och djur inris-
tade. 

Skidspetsarna har brukat erhålla profilering. Redan på myr-
fynd av tidigt medeltida skidor möter s. k. volutornerade spetsar, 
vars närmast liggande förebild kanske är hopkrullade hyvelspån 
(bild 16). 

Under 1800-talet finnes i Västerbottens län skidor med utdra-
gen, ytterst något vidgad, rundad spets, avfasad framåt och på 
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Ajaur, Västerbottens län. 

sidorna. Den sydlapska skidan brukar ha en mer eller mindre 
rundad knopp. I Jämtland förekommer starkt förtjockade, ut-
dragna spetsar, stundom med ett kors inristat. Skidorna från de 
mellansvenska finnbygderna och av dem påverkade trakter har, 
som påpekats, karakteristiskt profilerade framändar med en ele-
gant inskärning ett stycke bakom spetsen. Även bakänden är pro-
filerad. 
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Bild 17. Man på ryska skidor f r ån Vologda-guvernementet . 

Många av våra berömda skidslöjdare har utbildat speciella 
mönstringar på sina modeller. Mest känd är kanske L. H. Thur-
fjell (1828—1914) från Nederluleå, vilken flera gånger vann 
pris vid hantverksutställningar. 

Rännan 

Redan på myrfynd från det första förkristna årtusendet åter-
finns konkava undersidor, d. v. s. med en bred, grund ränna av 
ett slag, som i sen tid går igen på skidor av den sydlapska typen. 
Detta har givit anledning anta, att rännan helt naturligt fram-
kommit i samband med självsläppningen, vilket dock bestridits 
av somliga forskare, som velat se rännan som en utveckling ur den 
skandiska typens undersidslister. 

Bland yngre myrfynd finns flera skidor med smal, rundad eller 
smal, rakt nedskuren ränna. Båda typerna går igen i allmoge- och 
sameskidor i sen tid. 
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Stundom finns på myrfynden i stället två rännor. Enstaka nyare 
belägg på detta finns på sameskidor från hela Nordskandinavien. 
I södra Jämtland och i Härjedalen har vid senaste sekelskiftet 
tillverkats vargrännarskidor med tre rännor. Formen återfinns 
f. ö. på moderna backskidor. 

Telemarksskidan saknade ursprungligen ränna men erhöll så-
dan på 1890-talet. Ungefär samtidigt började man i en del fall 
förse skredstången med ränna. 

Rännan har varit okänd utanför Skandinavien, Finland och 
ryska Karelen före sportepokens inträde. 

SKIDSTAVEN 

Skidstavens kronologi och utveckling är delvis osäker. 
Vanligen har man i äldre tid använt blott en stav. Inom den 

södra skidtypens område har i Östeuropa och stundom även 
Skandinavien förekommit att man åkt utan stavar. Som ersätt-
ning användes ibland ett rep, fäst i spetsarna, i vilket åkaren höll 
[bild 17). 

Bruket av två stavar är sent. Ett osäkert belägg finns från 1575. 
1639 beskriver en författare, hur bågen av samerna användes 
som en andra stav, stundom försedd med en kringla. Även varg-
spjutet har brukats som stav, och det är möjligt, att ursprunget 
till den andra staven går tillbaka på denna hjälpfunktion. Använd-
ningen bör ha uppkommit vid löpning med lika långa skidor; vid 
åkning med den centralnordiska, oliklånga, typen var man ej be-
tjänt av två stavar. 

Tidiga svenska belägg på två stavar finns från finnbygderna i 
Mellansverige (Säfsnäs 1757, Värmland 1837), vilket tyder på, 
att det är ett från Finland inkommet bruk, som i vårt land länge 
ej nått större spridning. I så fall bör bruket ha varit känt i de 
finska invandrarnas hemtrakter, Tavastland-Savolax, redan på 
15- och 1600-talen. 

I Umeå var bruket att åka med två stavar okänt ännu på 1870-
talet och uppges ha inkommit först mot slutet av 1880-talet, vid 
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Bild 18. Skidstavar . 
a. Skidstav med kringla f r ån Jokkmokk. I Nordiska Museet. 
b. Skidstav med benplat ta . F r å n Häls ingland. SS 428. 
c. Skidstav med t räplat ta . F rån Dalarne. I Nordiska Museet. 
d. Skidstav med järnpla t ta . F rån Norge. SS 489. 

vilken tidpunkt det fullständigt slog igenom i Skandinavien. Dock 
ingick blott en stav i den skidutrustning, som Västernorrlands re-
gemente erhöll som sin första omkring år 1900. 

Kringlan tycks ha kommit norrifrån. Redan mot 1600-talets 
slut hade samerna en stav med kringla bestående av en krans av 
vidjor, fasthållen av läderremmar. Liknande typer finns också i 
Nordasien. Det kan observeras, att konstruktionen påminner om 
snöskons av ramtyp. Syd- och Mellansverige har i stället för kring-
la haft antingen en rund, svarvad trissa, ofta av masurbjörk, eller 
en kantig träplatta, vilande på en spik. I Centralnorden har ock-
så förekommit andra typer: runda trissor av ben eller järn samt 
kringlor av bockhorn (bild 18). 

Skidstaven med slev i överänden har i vårt land förekommit i 
Norrland och Dalarna. Även i Nordasien finnas dylika. Sleven 
användes för att gräva sig ned i snön med (t. ex. för att hjälpa 
renarna komma åt betet) , som vattenskopa m. m. Typen är känd 
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Bild 19. Skidstavar. 
a. Lapsk skidstav med älghorns-

slida på spjutet . I Nordiska 
Museet. 

b. Skidstav med skopa. F rån 
Orsa f i nnmark , Dalarne. 
I Nordiska Museet. 

ända sedan stenåldern; i Kalvträskfyndet ingår en dylik stav. I 
Hälsingland, Gästrikland och Dalarne har förekommit en stav 
med en liten ändklump, avsedd att skrapa bort under skidan fast-
frusna snöklumpar med. Då spjutet användes som stav eller kom-
binerades med staven, försågs bladet med en slida av t. ex. älg-
horn eller ett renkranium (bild 19). 

Efter sekelskiftet blev det vanligt med bambu- eller tonking-
stavar. Omkring 1930 kom metallstaven. 

SKIDVALLNING 

Som nämnts, fordrade tjurvedsskidorna ingen valla. I övrigt 
inbrändes skidan med tjära och möjligen något vax. Blev det tö, 
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Bild 20. Sk idb indn ing f rån Lima, Dalarne. I Nordiska Museet. 

användes paraffin eller stearinljus. Många har säkert också expe-
rimenterat med andra tövallor av ytterst varierande slag. 

I samband med vallningen bör den skinnklädda skidan omnäm-
nas. Håren, vilka riktades bakåt, gav ett gott glid även i klabbföre 
samt förbättrade greppet vid gång i uppförsbacke. I Ångerman-
land och Härjedalen har förekommit "tagelannare", om vilka 
förut talats. I uppförsbacke gav tofsarna fäste. 

BINDSLET 

På de förhistoriska skidorna hölls foten på plats med hjälp av 
sidolister (den södra och den skandiska typen), med en tårem 
genom fotstället (den bottniska och den centralnordiska typen) 
eller med en genom lodräta hål gående bindning av läder eller 
senor (den arktiska typen). 

Allmogeskidorna hade antingen enbart tårem eller tå- och häl-
rem av läder eller motsvarande konstruktioner av vidjor. I Dalar-
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ne har tå-"remmen" kunnat göras av bockhorn (bild 20). Häl-
remmen anses vara uppfunnen av en norrman omkring 1850 och 
innebar något av en revolution. 

Även samernas skidor hade tårem (läder eller senor) och en 
därifrån vinkelrätt utgående rem, avsedd att snöras runt hälen 
och vristen. 

För näbbskor kunde det räcka med enbart tårem, vilket bl. a. 
länge varit fallet i Finland. 

Bindslets senare utveckling har främst försiggått i Norge. Re-
dan på 1880-talet användes en fast bindning av rotting ("spansk-
rör") , ofta delvis överklädd med läder. På Hagens bindning 
(1890) var rottingen ställbar med hjälp av en metallklämma, den 
första reglerbara bindningen. 

En viktig förbättring kom med Huitfeldts bindning 1894. Den 
var försedd med fasta tåjärn och en hälrem av läder. Remmen 
försågs senare med stramare — 1904 patenterad av S. Ffoyer-
Ellefsen — en princip, som återfinns på de flesta hälremmar än 
i dag. Modellen blev en världsartikel och dominerade helt fram 
till omkring 1930. 

I Norge tillkom i början av 1900-talet ytterligare en mängd pa-
tent, t. ex. ett där bindningen hade en vid framänden fastspikad 
lädersula försedd med tårem och bakhälla och avpassad för skon. 
Liknande konstruktioner i plåt fanns även. 

En principiellt annorlunda bindning kom med Bergendahls-
bindningen (1913), senare avlöst av "rottefellan". De fixerar 
pjäxans främre del i tåjärnet med hjälp av en fjädrande bygel, 
medan hälen är fri. Piggar från tåjärnets horisontella platta går in 
i sulans undersida. 

På huitfeldtsbindningen och dess efterföljare gick järnet ge-
nom det horisontella remhålet i skidan. Det första patent av nå-
gon betydelse, vilket placerade järnets horisontella del ovanpå 
skidan, var Marius Eriksens från 1920. Därigenom kunde bred-
den mellan tåjärnen regleras. 
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MAKTSTULEN HÄST OCH 
MODSTULEN KO 

IN är man numera använder adjektivet "modstulen" om en ned-
slagen eller modlös person reflekterar man knappast över ordets 
egentliga innebörd. Det är ett i raden av de uttryck vars innebörd 
förbleknat i samma mån som den föreställningsvärld vilken var 
deras bakgrund. Men också det är "en språklig kvarleva av en 
urgammal folktro". 

Utifrån modernt språkbruk verkar rubrikens ordsammanställ-
ning överraskande, men som vi skall se är den mycket vanlig i 
uppteckningar avseende folktro om husdjur och det är i dem vi 
skall finna resterna av en ursprunglig och pregnantare innebörd 
hos ordet "modstulen" än den vi numera är vana att förknippa 
därmed. Vi väljer till utgångspunkt några uppteckningar från 
Västerbottens län.1] 

I Örträsk är ett vanligt talesät t : »du ser ut som en modstulen ko». 
Det ha r sin bakgrund i den gängse uppfa t tn ingen att man kunde 
modst jä la kor för g r anna r som man var ond på. Modst jälandet gick 
så till att man smög sig in i l adugården — helst nat te t id — och 
gjorde ett snitt unde r tungan på ikon eller korna . Av snittet försvå-
rades kons tuggningsförmåga, hon blev hängig och slö och lät bli 
att äta. M. a. o. hon tappade ( l ivs)modet , var modstulen. 

Ordet modstulen användes för övrigt ganska al lmänt fö r r om kor 
som inte föreföll r ikt igt f r i ska utan att man för den skull lade in 
något av trol ldom i betydelsen. Ursprungl igen ansågs dock trol ldom 
ligga bakom modst jä landet . I gamla t ider b rukade man skydda kor-
na mot modst jä la re genom att kasta ut vedbrand ef ter okända besö-
kare som vari t in i l adugården . Ib land förekom det även att man 
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tog en b r a n d f rån ladugårdsspisen och kastade ef ter g r anna r som 
vari t in i l adugården . Men det rö rde sig då om grannar , som man 
var osams med eller hade an ledning att vänta t rol lkonster f r ån . 
Vissa släkter var kända för att vara t ro l ldomskunniga — och folk 
f r å n sådana släkter f ick man lov att se upp med. Man brukade söka 
kloka gubbar eller gummor för modstu lna kor, men vilket recept 
man fått eller vad vederbörande undergöra re gjort , det kände man 
numera inte till. (Uppt . : S. Karlsson, Örträsk 1957. FFÖN 527). 

Vill man modst jä la ett krea tur så att det t appar matlusten, skall 
man ta tre hå r s t r ån ur var virvel på krea ture t samt säga: »så sant 
som Israels ba rn gick över Röda havet, så sant s tannar tungan på 
denna ko". 

Skall man bota ett k rea tur som blivit modstulet , Skall man göra 
en boll av lera och kornmjö l samt ta ett hårs t rå ur var virvel och 
baka in i bollen, sist skall man ta tre b lodd roppa r u r »rumpst jä r -
ten» och d roppa på bollen. Sedan skall man ge krea ture t bollen att 
äta. (Uppt . av Lisa Lidberg, ö r t r ä sk . Västerbotten 1934, s. 120). 

Om en ko blev »modstålen» (om modet blivit bortstulet) så skulle 
man stjäla hö åt henne f r ån en annan gård . Då en ko stod och icke 
ville äta och såg klen ut, var hon »mostålen». (Uppt . : N. Er iksson, 
Vilhelmina 1932. ULMA 4320). 

Modstjäla, f r ån ta någon levnadsmodet . 

Däri Nästansjön var gammalt telbaka tjvå tröllgöbba å Nisj Nisjn 
heta döm bäggä tjvå. Dän een tå ä dännän var onns inn t å tyckt om 
å göra skaän åt g ranna sina, dän annän var gosinnt å välvelli. En 
tå g ranna hadd n vackär n onghäst söm han var för fär l i t r ä d d om. 
N dag hadd-n hästn utä fö r å tomn. Då kommä dän enä göbbän dit 
tell-n å to på skäa hästn noga. »Du ha n vackär n häst», sa-n å köxä 
hästn inn i yga å strök-än över yga å utätt nosn å sä jeck-än sin veg. 
Män då kärn hadd ledd in hästn å bönnä-n där i kröbba, sä vart-n 
aldeläs galän, int bet-n ti s tråä å h a n slängt baköver där i spelta sä 
dä såg ut söm om han skull slit å töjjäln vä en gang å k rappän dar-
rä på-n söm ä asplöv, å dä var pres is söm om han såg självä dän 
tytt jä där i kröbba. Kärn försto jenäst, dä hästn var mostölä. Han 
s jynnä sä jenäst dit tell dän annä r tröllgöbbän å ba-n, dä han skull 
komma å laga häs tn åt-n. Göbbän fald-n dittell häs tn å jeck in i 
båsn å köxä inni yga på hästn å strök-n övär yga å nosn. I däsam-
ma vart häs tn aldeläs lugn å for dit i kröbba å bör jä eta, å int synn-
täs då na fel på-n mer . (Uppt . : O. P. Pet tersson, Vilhelmina. ULMA, 
Vi lhe lmina-ordboken) . 
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När hästen skulle släppas på skogen om våren gick han med 
den till en karl , som kunde »trygg hästa», så att dom gick på ett 
visst område . Han stack en t r äp inne i mun på mär ra , läste och 
satte den sen i lagårdsstaketet . Men mär ra åt inte på kvällen (hon 
botades när p innen å te r fanns och stacks i m u n n e n ) . 

Han mostal m ä r r a i stället fö å trygg-na. Han sa hon skull vara 
lika to r r på den skog å den mark hon skull gå som den dära torr-
grankvis ten var. Hon sto i tr i dögn å varken hon åt ell hon drack. 
»Hon ä mostölä», sa-n. Om dem kunn f inn kvisten skull-n kunna 
bot-na. Så hår t kvisten satt, så hår t var m ä r r a mostölä. 

Någon som kom i lagårn mostal en 'ko, men de sökte upp honom 
å f r åga hur han bar sej åt i lagårn — i samma stund blev hon bra . 
(Uppt . : Nordlund , Bjurholm 1930, ULMA 3556:3) . 

Om n skull mostäla e krea tur då to-n liåre bår t i verveln på kräke 
å så jik-en te n bakvägg där allri sola slapp på. Å så p inna-n in de 
där hå ra i väggen i navarhöle ell å börra-n e höl enkom å täckt 
över-nä. Å så bannas-n på att dän kräke skull dem aldr i ha nan 
nytte av å tänkt allt ont inom sä själv. (Uppt . : Nord lund , Bjurholm 
1931. ULMA 20456). 

Ovan har återgivits de utförligaste av de från Västerbotten 
registrerade traditionsuppteckningarna som omnämner modstulen-
het. Den bild de ger av folktrons modstulenhet kan sammanfat-
tas på följande sätt. Modstulenhet kan drabba hästar och kor. 
Den yttrar sig i bristande matlust och därav följande kraftlöshet 
och dess orsak är en modstjälning genom en trollkunnigs magiska 
åtgärd. I den först återgivna uppteckningen ser vi att ordet mod-
stulen kunde användas också mera allmänt om kor, som inte före-
föll friska, utan att man lade in något av trolldom i betydelsen. 
Det bör observeras att samtliga belägg hänför sig till av ånger-
manländsk kultur präglade områden av länet: Nordmalings tings-
lag och Åsele lappmark. 

Vidgas synfältet utöver länets gränser kan vi i landets folkmin-
nesarkiv hitta många släktingar till den modstulna kon beskrivna. 
På kartan, s. 36, har karterats de belägg som finns i Landsmåls-
arkivets i Uppsala (ULMA) samlingar, i Nordiska Museets folk-
minnesarkiv (NM) , i Västsvenska Folkminnesarkivet, Göteborg 
(VFA) samt i Östersunds Museums etnologiska arkiv (ÖMEA). 
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Med särskild beteckning har även markerats beläggen för ordet 
maktstulen, vilket i vissa uppteckningar ersätter eller används 
alternativt med modstulen. Någon betydelseskillnad mellan dem 
ger uppteckningarna, med ett undantag [en uppteckning från 
Sollerön i Dalarne, ULMA 2590: 6: "modstulen används företrä-
desvis om människor, maktstulen om djur") ej vid handen. Kart-
bilden visar hur beläggen för modstiden finns spridda från Små-
land i söder till Ångermanland i norr med en stark beläggsförtät-
ning i landets sydvästra delar. Ordet maktstiden har sin utbred-
ning, tämligen väl begränsad till Hälsingland och västra Sverige. 
På båda hållen förekommer belägg även för ordet modstulen. I 
västra Sverige slutligen, används även uttrycket makttagen. 

När det gäller att avgränsa det föreställningsinnehåll som för-
knippas med termerna visar det sig, att detta starkt skiftar inom 
ett så stort spridningsområde. Med stöd av utdrag ur uppteck-
ningar från de nämnda institutionerna skall jag försöka urskilja 
några huvuddrag i det stora materialet (c:a 400 uppteckningar 
och notiser i tryckta samlingar har genomgåtts). Först behand-
las då själva sjukdomsbilden och de objekt, som man tänkte sig 
kunde drabbas av modstulenhet. Det gäller då framför allt att 
komma underfund om innebörden av ordens första led: vad av-
sågs med "makt" och "mod"? Därefter kommer turen till de 
föreställningar som knöts till sjukdomsorsaken, eller annorlunda 
uttryckt: vilken var innebörden i ordens senare led, "-stulen"? 
Slutligen skall också uppteckningarnas uppgifter om modstulen-
hetens bot och de förebyggande åtgärder, som kunde vidtagas, 
d. v. s. terapi och profylax, sammanfattas. 

Sjukdomsbilden 

Modstulenhetens yttringar varierade givetvis efter vem man 
tänkte sig som offer för sjukdomen — om det var en människa, 
en häst, en ko eller rent av ett gevär eller en bil. 

Modstulenhet hos människor omtalas i tolv uppteckningar 
varav fyra från Hälsingland, en från Dalarna och de övriga från 
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V ä r m l a n d och Dals land . M o d s t u l e n h e t e n ka rak t e r i s e r a s i den 
östliga g r u p p e n av u p p t e c k n i n g a r täml igen k o r t f a t t a t och onyan -
se ra t : 

Dom stjäl makta, så dom vart duven. (Rengsjö, Häls. 1929. ULMA 
2671: 1) . 

Var en person dyster eller vid tungt humör sades han vara mod-
stulen. (Sollerön, Dal. 1930. ULMA 2590: 6) . 

En maktstulen har ingen arbets förmåga, ingen levnadslust , är 
icke prec i s sjuk, men eger intet mod. Han t r åna r slutligen bor t och 
dör, om ej jälp fås i t id. Sådan kan endast lemnas av en »vis» karl 
eller kvinna . (A. Hje lmst röm: F rån Delsbo. Svenska Landsmål 
XI: 4, s. 27). 

D e väs t svenska u p p t e c k n i n g a r n a är någo t u t fö r l iga re : 

Varken man eller kv inna skulle lägga sig på kvällen fö r rän de 
släppt ett b r i nnande kol mellan skjor tan och kroppen och spottat 
samma väg tre gånger . Om de g jorde så skulle de inte bli letene 
(»skådade») sades det. Kroppen kunde vara som b låpankad ibland, 
och då sades det att man blivit mostulen. Om man nu företog sig 
det ovanberä t tade så skulle man vara bät t re på morgonen. Både 
mor och fa r b rukade göra så. (Valbo-Ryr, Dalsl. 1932. VFA 2936: 9) . 

(Eller) om en person blev modfäl ld kunde de bota det med att 
de släppte en eldglo mellan l innet och k roppen tre gånger . Här 
berät tas om en gumma som då hon lagt sig på kvällen tyckte känna 
sig modstulen, hon gick då upp, tog en eldglo och släppte den tre 
gånger mellan l innet och ikroppen, och sade sig bli vid betydligt 
bät t re humör . (Naum, Vgl. VFA 3069:38) . 

M o d och m a k t är hä r l iktydiga m e d levnads lus t och a rbe ts -
f ö r m å g a ; p å sät t och vis f ö r e t e r m o d s t u l e n h e t e n den s j u k d o m s -
bild som också de t m o d e r n a s p r å k b r u k e t ak tua l i serar . D e t speci-
f ika m e d u p p t e c k n i n g a r n a s m o d s t u l e n h e t är a t t den är fö l j den 
av en stöld, den är modstjälning eller modstöld2). 

En speciell i n n e b ö r d ha r o rde t m a k t i e t t p a r u p p t e c k n i n g a r av 
Eva W i g s t r ö m . I den ena, som h ä r s t a m m a r f r å n Skanör , be r ä t t a s 
h u r en häxa , som f ö r h ä x a t m j ö l k e n , "mis te m a k t e n " då b o n d e n 
v r e d h ä x a n s näsa i blod. I den a n d r a — f r å n H ä r n ö s a n d — u p p -
ges a t t en sockenlapp , vars t ro l ldomsfö rmåga m a n f r u k t a d e , k u n -
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de förekommas genom att man slog hans näsa i blod. Man "tog 
därmed makten". (Sv. Landsmål VIII: 3, s. 358], Makten är i 
dessa fall identisk med förmågan att trolla, förhäxa. 

Modstulenhet hos kor omtalas i mer än 120 uppteckningar. 
Korna är därmed den hårdast drabbade gruppen. Här återges 
några skildringar av modstulna kor. 

När ett k rea tur blivit modstulet , stod det med hängande huvud 
alldeles stilla, vägrade äta. Kunde dö ibland. Albin kunde »laga 
kreatur», bota dem och r ädda dem f r å n s jukdomen. (Alanäs, Jtl. 
1954. ÖMEA 103: 3) . 

Det ha r v i r r i t ro l lkär ingar , dom ha väl trolla på g rannens kor så 
dom har vurst i sjuk, maktstuli dom, som de ha r kallat det. Korna 
vill inte äta och dr icka och mjölka inte och bl ir dom inte lagade 
då så dör dom. (Li l lhärdal , Här j . 1932. ULMA 5132). 

Dom har f ö r r b ruka stoppa kvicksi lver i väggen ovanför korna . 
Det var mot förgörning. Dom kunde en del, så dom sa att dom 
maktstal dom eller att dom hadd blive mjölkstöle. (Järvsö, Häls. 
1945. ULMA 18707). 

Att en ko var maktstulen visade sig bl. a. därav att hon slutade 
idissla. Då tog man »itästn» ( idiss lan) u r m u n n e n på f å r eller get 
och gav åt den sjuka. (Älvdalen, Dal. EU 2956). 

Ibland hände det att en ko blev slö å slapp, fö r lorade apt i ten å 
såg l iksom ledsen ut. Då sade man att hon var modstölen. Säkraste 
kännetecknet var emellert id att svansens neders ta del var »vek». Så 
vek att man kunde vira den om ett f inger som ett band . Botemedel 
v a r : att skära kon i al lra yt ters ta spetsen av r u m p a n tills blod 
s t römmade ut ur såret. Då tog man en bit bröd å strök på såret så 
att man fick in så mycke blod som möjligt i b rödbi ten . Sedan stop-
pade man den i m u n n e n på kon så att hon sväljde den ordentl igt . 
Detta b rukade alltid hjä lpa . (Abild, Hall. 1940. VFA 4393:12) . 

Kor kunde bli modstulna . . . I den gården dä r min hus t ru är 
född fick de aldrig en kalv om kon kalvade inne . Och inte heller 
att mjölken stog sig mens de bar in henne . Hon var sur när de kom 
in, om de hade mjölkat i lagårn. 

Hade en ko kalvat hölls det r ikt igt hemligt och det var de så noga 
med att det a ldr ig kom någon kär ing in i lagårn som inte var go-
hällig, d. v. s. som hade olycka med sig. Kom en sån in kastade de 
glöder ef ter henne, nä r hon gick, men de f ick akta sig så hon inte 
såg det. Gjorde hon det kunde det bli ännu vär re . Var det sen så 
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illa att hon hade rör t vid en ko, hjä lpte inte ens det. Då sökte de 
kloka kär ingar , som lärde en hur en skulle få bot . (Hjä lmseryd, 
Smål. 1932. LUF 3621: 8). 

De i dessa anteckningar angivna symptomen på modstulenhet 
återkommer i övrigt uppteckningsmaterial: matledan, slöheten 
och det faktum att korna slutade idissla och ge mjölk. Den vissna 
rumpan möter i ett förbluffande stort antal uppteckningar. Såsom 
i uppteckningen från Järvsö kan ordet mjölkstulen som direkt 
motsvarighet till modstulen beläggas i en uppteckning från öster-
götland och en från Småland. I den första och femte av de cite-
rade uppteckningarna är någon magisk åtgärd såsom orsak till 
modstulenheten ej angiven av sagesmännen, medan den andra 
och tredje uppteckningen klart hänför modstulenheten till en 
modstöld. Den fjärde uppteckningen är ej helt tydlig på denna 
punkt, men ordet maktstulen torde, eftersom någon samman-
blandning med en försvagad rikssvensk innebörd ej kunnat ske, 
få tolkas aktivt, d. v. s. syfta på en maktstjälning. Detta bekräf-
tas av botemedlet: en symbolisk stöld. 

Modstulenhet hos hästar skildras i omkring 70 uppteckningar. 
Hur den tagit sig uttryck exemplifieras i följande utdrag. 

Min f a r f a r hade på 1880-talet köpt en häst av Nord lunds Ola. — En 
dag kom en karl , som även skulle ha velat bli ägare till samma 
häst . Han var in t resserad och ville gå in i stallet för att titta på den. 
Han fick det och sedan gick han . — Ef te r det mannen gått, slutade 
hästen att äta och visade alla tecken på att ha blivit modstulen. Nu 
skulle f a r f a r ut på fal-väg ( färdeväg) å till Salet (Sollefteå) just i de 
h ä r dagarna och ef ter vägen visste han om en kv inna som var kun-
nig i att bota »tåcke dan åhäppa» ( åkommor ) . Han åkte till kv innan 
och hon tog hästen ti l lrätta med ens och talade även om för fa r fa r , 
att den man som hade modstul i t hans häst hade endast en ko. Hon 
var en vis kvinna, så det kunde hon se. Vidare föreslog hon att om 
f a r f a r ville, så skulle hon då omedelbar t stä ihjäl m a n n e n s denna 
enda ko till straff fö r vad han hade gjort med hästen ( ) 
men f a r f a r var en god och snäll människa , han ville inte u tmäta 
något straff eller ås tadkomma något ont, så m a n n e n fick av den 
anledningen ha sin ko kvar . (Brunflo, Jtl. 1958. ÖMEA 787: 5) . 
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Det f anns allt de som kunde trolla och ställa till s tyggheter i min 
ungdom också. Om de var i kompani med själva hin håle eller lä rde 
ur svar tkonstboken vet jag inte. Det var ett gammalt trollfolk h ä r i 
Valbo, som var svåra på så vis att de stal mo av dens häst som de 
var argsinta på. Oftast strök hästen med och var den över en s t röm 
på isen, då de stal mo utav honom så dog han inom 2 t immar . För 
det ha r då hän t två gånger som jag hågar här på Avast römmen att 
de stuli mo av häs ta rna så att det är då riktigt säkert . (Älvkarleby, 
Uppl. NM). 

Min f a r b r o r kom f r ån Falkenberg en gång. Då mötte han en gub-
be som hade en sk innkrake . F a r b r o r hade en f in häst men med 
detsamma som gubben hade kört förbi honom märkte han att häs-
ten blivit maktstulen. Så kom en gesäll och ville åka med f a r b r o r . 
»Nej hästen h a r blivit sjuk så han orkar inte med lasset», sa far-
bror . »Har du något bröd?» sa gesällen. Ja, han f ick en bit b röd 
och fick hästen till att tugga på den och när tuggan var teress att 
gå igenom hästen, så tog han tag om den och sa: »Statt nu dä r Sa-
tan!» Med de tsamma tog han kra f ten f r ån gubbens häst och tog 
tillbaka kra f ten f r å n gubbens häst och till f a r b r o r s häst. Sen körde 
de förbi gubben. Sen gick f a rb ro r till P rekebokär inga och hon gav 
honom en läderkula som han band i manen på hästen och sen kom 
han alltid f ram. (Holsjunga, Vgl. 1934. VFA 3316: 61). 

Det var en änka, som hade en häst, som var så g ranne r och så 
hemskande stark, så det var inte r immeligt . Så en gång var hon vid 
kvarnen, och där kunde de fö r r i vär lden få vänta hela nat ten, in-
nan de f ick målet. F r a m p å morgonen, när hon skulle resa, var det 
en bonde, som sa till henne: »Föret ä ju trotet för de. Ta denna ka-
kan och ge din häst.» Ja, hon tackade, men så var hon själv så 
hungrig, så hon bet av en bit, innan hon gav hästen. I detsamma 
gick k ra f t en f r å n henne, så hon r ådde knappt med att gå, men häs-
ten var lika stark och duktig. Se bonden hade gjort något slags 
trolldom med brödet f ö r att ta k ra f ten f rån änkans häst och få över 
den på sin. Men nu fick han väl inte stort kraft t i l lskott , för det var 
änkan som bet först i brödet och hon hade väl inte så mycket till 
övers. Resten av kakan kunde hennes häst äta opp utan fara . 
(Angelstad, Smål. 1932. LUF 3864:36) . 

Dra k ra f ten i f rån häs tar kunde en del bönder . »Gåsen» i Gran-
bäck for till Göteborg och hade den ene hästen hemma och den 
andre för vagnen. För att sl ippa ha med sej för mycke foder , hade 
han bara den ene hästen för vagnen, men han tog kraf ten f r å n den 
som var hemma ock, så den stod h e m m a och var så svetter. (Sand-
hem, Vgl. 1932. VFA 3067:26) . 
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Min man har hör t berät tas av sin F a r f a d e r Nicklas Simonsson 
född i Wist socken 1795 föl jande. Exselensen Cederhje lm på Bjärka-
Säby hade blivit kallad upp till Kungen han hade b råd tom att kom-
ma dit så for t som möjligt. Hans kusk, som kunde mera än andra 
lovade, att han skulle köra honom upp till Stockholm på 24 tim-
mar med samma hästar . Men ingen häst f ick tagas ur stallet vid 
Bjärka-Säby på dessa 24 t immar . Han körde och mycket r iktigt på 
den bes tämda t iden och häs ta rna sågo ej ut att vara ans t rängda , 
men de hästar som stodo i stallet på Bjärka-Säby voro svetta alle-
sammans så folket förstod då att det tagits kraf t i f r ån dem. (Vårds-
berg, Ögl. LUF 1604). 

En bonde i T o r p hade en stor g rann häst , som han en gång var 
ute och körde med. I en backe blev han u p p h u n n e n av en som 
hade en liten mager häs ts tackare och ett stort lass, men det oaktat 
körde han förbi honom mitt i den brantas te backen. Strax ef terå t 
bö r j ade bondens häst att skälva och orkade inte draga lasset fast 
det inte var alls stort. Bonden förstod ju att hästen hade blivit mod-
stulen av den som körde förbi , och dä r fö r sp rang han u p p denne 
och smög sig f r a m och slog till honom så att blodet skvatt om mun-
nen och då blev hans häst s tående med detsamma och orkade ej 
flytta lasset, men när bonden kom tillbaka till sin häst drog denne 
genast upp lasset. Att slå den som modstuli t blodig h jä lp te nämli-
gen alltid. För att inte häs ta rna skulle (bli modstulna skulle man 
alltid spotta på betslet när man selade dem. (Ödeborg, Dalsl. 1932. 
VFA 2918: 32). 

Likartade föreställningar var vanliga när det gällde dragoxar: 

F ö r r fanns det folk som kunde ta k ra f ten av and ras d ju r . På 
Vestanå skulle de en gång köra upp en stor kvarns ten och man 
hade tre pa rhäs ta r för lasset och två par slet och drog så de var 
genomblöta av svett. Men kuskens häs tar gingo torra . Då f rågade 
godsägaren honom, hur det kom sig, att det inte syntes på hans 
hästar , att de drog. »Ja, det är inte så underl igt . De d r a r inte, utan 
det är i stället de svarta oxarna i ladugården.» Det t rodde förs tås 
inte han, men när de kommo hem gick h a n i ladugården, och där 
stod de svarta oxarna genomsvetta, så det syntes tydligt att det var 
de som fått dra lasset. Men ¡kusken fick sluta sin plats för godsäga-
ren, som var rä t tskaffens , ville inte ha en sådan i sin t jänst . (Skär-
stad, Smål. 1927. LUF 745). 

Modstulenheten yttrar sig i samtliga dessa fall i en, ofta hastigt, 
påkommen kraftlöshet. Folktron har, som framgår av de citerade 
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uppteckningarna, här en synnerligen utpräglad föreställning om 
en aktiv modstöld med kraftöverföring till egna dragdjur som 
syfte. 

Modstulna får omtalas blott i fem uppteckningar, varav tre 
från Dalarna, en från Hälsingland och en från Östergötland. 

Då man kl ippte en tacka, höll man en ul l tapp f r a m f ö r dess nos 
och sade: Nosa, nosa! Inte maktst jäl jag dig, sp r ing ef ter kullorna, 
men inte ef ter t rol len! Kom hem luden och l ammst inn! (Mora, Dal. 
1935. ULMA 8694). 

När man kl ippte häs tens man och svans, kons svanstofs, getens 
ragg eller få rens ull, gav man dem en liten tott att bita i eller lukta 
på sägande: »Ig tar ing makt åv dig!» Djuret kunde a n n a r s bliva 
»maktstuolid». Det kunde de även bli om någon drog ut u r deras 
mun, vad de redan bör ja t tugga. (Älvdalen, Dal. EU 2956). 

Makten sitter i den för människan nyttiga produkten — ullen. 
För fullständighetens skull skall även nämnas att grisar kunde 

bli modstulna. Hos dem yttrade sig sjukdomen i bristande aptit. 
Slutligen berättar flera uppteckningar från Hälsingland, Medel-
pad och Ångermanland om modstulna gevär. 

Man kan modst jä la bössor för va randra , bara man hör smällen 
och vet vem som rå r om bössan. (Graninge, Äng. ULMA 14703). 

Modstjäla bössan skedde genom att man med ena foten tecknade 
kors på marken, då man hö rde skottet. (Äng. ULMA 8 8 : 5 ) . 

Ifrån Bjuråker i Hälsingland berättas att en klok gubbe även 
kunde maktstjäla en bil, d. v. s. bringa den att stanna (ULMA 
7265)! 

Av de anförda uppteckningarna framgår att orden "maktstjä-
la" och "modstjäla" i södra Sverige ofta ersätts av uttrycket "ta 
kraften av". Kraftföreställningen är där inte som i norra Sverige 
huvudsakligen knuten till levande varelser, kraftstjälningen av 
hästar och oxar framträder mera som en parallellföreställning till 
en med det mera dominerande åkerbruket sammanhörande före-
ställningskrets, vari kraften hos åkerns gröda, hos jorden och göd-
seln har samma realitet, är lika möjlig att stjäla och överföra som 
hästens dragkraft eller kons mjölkförmåga. 
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Woro ett pa r (naboar ) g r anna r ovänner kunde det h ä n d a att den 
ena eller kanske båda, u n d e r midsommarna t t en gingo osynliga för 
v a r a n d r a bort till sin oväns växande säd och famna så mycket som 
möjligt, dock utan att u p p r y c k a något, detta kallades att ta kraf ten 
av sin oväns säd. Såg den grannen som ägde säden, att den var då-
lig, kort eller bör ja t gulna någon tid ef ter denna natt, så t rodde 
han att g rannen tagit »fingen» av hans växande gröda, va re f t e r han 
året ef ter tog »fingen» tillbaka. (Högseröd, Sk. 1932. LUF 3563). 

Tyska Hansson ledde bagge på g r anna rnas dynghögar före solens 
uppgång. Om någon före solens uppgång ställde sig på dynga för-
lorade den sin kraf t . Den fick i stället b ra gröda. Så t rodde en del 
gamla. (Våxtorp, Hall. 1939. LUF 6082). 

Före höanna (höand t iden) ryckte man en tapp gräs ur and ras 
vallar för att ta k ra f ten dä r i f r ån . Men den som ville akta säj ryckte 
en tapp av sitt eget å kasta in det i ladan. (Karlskoga, Vrml. 1924. 
LUF 1736). 

Denna i förhållande till det tillgängliga materialets omfattning 
mycket kortfattade översikt av de folkliga föreställningarna om 
modstulenhetens yttringar ger vid handen att det mod, den makt 
eller den kraft som berövades det drabbade objektet hade en 
mycket reell innebörd. De var sammanfattande beteckningar på 
den konkreta nyttan hos de levande varelser människan var be-
roende av — modet och makten var dragkraften hos hästen, 
mjölkningsförmågan hos kon och ullen hos fåret. Liksom i många 
andra folktrosammanhang tänktes denna livskraft ofta lokaliserad 
till håret och blodet, vilket ytterligare kommer att belysas i föl-
jande avsnitt. 

Sjukdomsorsaken 

Föreställningen om modstulenhetens orsaker varierar starkt, 
som vi redan sett. Många av uppteckningarna innehåller inga 
uppgifter om upphovet till sjukdomen, de innehåller i dessa fall 
mestadels uppgifter endast om bot och skydd. I ett hundratal fall 
uttalar sig emellertid sagesmännen mer och mindre utförligt även 
därom och i detta material kan följande huvudgrupper urskiljas. 
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I tio uppteckningar anses modstulenheten ha utommänskliga orsa-
ker, den har åstadkommits av att "de har gått över villgräs" 
(Smål.), av trollen (Uppl., Härj., Vgl.), av rå (Vml.), av vinden 
(Vgl, Ång.), av gastar (Vgl.), av de underjordiska (Jtl.). 

De övriga uppteckningarna anger olika typer av mänskliga 
åtgärder som modstulenhetens orsak. 

Två huvudtyper kan särskiljas. Man tänker sig å ena sidan att 
vilken människa som helst kan ägna sig åt maktstjälning eller 
modstöld om hon blott känner till knepen eller har tillräckligt ond 
vilja. Här blandar sig föreställningen om den magiska handlingens 
eller formelns självverkande kraft med tron på den onda önskans 
eller missunnsamhetens och avundens makt att förta livsglädje 
och levnadskrafter. Å andra sidan tillskrivs denna kraft blott 
magins specialister, trollkarlarna och häxorna med övernaturlig 
förmåga. Som vanligt är det svårt att dra klara gränser mellan 
dem, såtillvida som samma tillvägagångssätt namnes än i samband 
med vanliga människors småkuckleri än i samband med så att 
säga yrkesmän. 

Beröm i synnerhet från människor kända för att ha elak tunga 
eller vara trolldomskunniga har alltid ansetts illavarslande. "Ho 
berömde koa så ho vart förstörd", heter det om en kvinna som 
kallades Troll-Stina i en uppteckning från Västmanland (ULMA 
5212). 

Blom hadde fell nå otala mä Ersk Jons han ett varv, fö han makt-
stal e ko för döm. Anna-mora sått å mjölka ho, å Blom köm dit täll 
na å bör ja klappa koa å f råga öm ho mjölka b ra å töcke där . — 
»Jaa, koa ä bra ho», svara Anna, men si dä skulle ho ha josjt in t : 
koa ho hlut åv å mjölka ho, så döm lära gå te Lunnkvis t s Göle å få 
henne te ta bebaks-e. (Arbrå, Häls. 1934. ULMA 7873). 

Berömmande tal krävde därför kvicktänkta svar: 

Det var en kamra t till mig som kom ut fö r en kär ing en gång. 
Hon gick och vallade korna . »I ha r e pän ko», sade min kamrat . 
»Köss du mi ko i röva», svarade kär ingen högt och rent . Det var 
vanligt att man sade så, om någon kom och berömde ett d jur , men 
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man b rukade säja det tyst för sig själv. Om hon inte hade sagt så, 
så hade hon stöle bort henne . (V. Fågelvik, Vrml. 1935. VFA 
3624:35) . 

K o n s e k v e n s e n var a t t m a n m å s t e u p p t r ä d a synner l igen å te r -
hå l l samt i en f r ä m m a n d e l adugård . 

Man fick inte komma in i en ladugård och säga: »Va dä va 
g ranna kor», då blev korna modstölna — det var det värsta man 
kunde säga. (Edsleskog, Dalsl. 1923. ULMA 891: 5) . 

I f y r a u p p t e c k n i n g a r f r å n V ä r m l a n d och en f r å n V ä s t m a n l a n d 
anges " o n t öga" som o r sakande m o d s t u l e n h e t e n . J ä m f ö r m e d 
u p p t e c k n i n g e n f r å n Vi lhe lmina (s. 34) och f r å n H j ä l m s e r y d i 
Småland (s. 4 0 ) . 

Det var de som hade »onne öge», de kunde modst jä le a n d r a s kor, 
så de blev hängfärd iga o inte mjölka. (Rudskoga Vrml. 1936. VFA 
3765:22) . 

Om en ko blev sådan att hon inte ville äta eller dr icka u tan stod 
och var slö så hade hon blivit mostöla. Det var elaka männ i skor 
som tagit bort kraf t . Det f anns folk som kunde ta en mä öga. De 
hade sådana ögon att om de t i t tade på ett d ju r så blev det inte 
som det skulle vara . Om en människa gick och hängde och inte det 
var något tag i henne så f ick hon heta att hon var mostöla. Det 
kunde vara en annan människa som tänkte starkt på h e n n e och 
ville henne ont. El. det kunde vara någon som skecka ut tocke. 
(Segerstad, Vrml. 1934. VFA 3464:34) . 

F r u k t a n för de t o n d a ögat, f ö r den illvilliga b l ickens f ö r ö d a n d e 
k r a f t , f ä rgade b e t e e n d e t också i de t vardagliga u m g ä n g e t . 

Det var så farl igt att se på sin g rannes ko och t i l lhörighet . Kor 
eller vad som helst blev bortstöle om man t i t tade på det. Om man 
hade något som hade vari t stulet tre gånger och stulet tillbaka, då 
kunde man bota bor ts tölenhet med det. (Holmedal, Vrml. 1935. 
VFA 3620: 1). 

M a n m ä r k e r gl idningen f r å n föres tä l ln ingen o m en hand l ing 
eller e t t b e t e e n d e , som b o t t n a r i en o n d avsikt och fö rmåga , till 
t r on p å a t t handl ingen ha r en s j ä lvverkande oavsiktlig e f f e k t l 

47 



PER-UNO ÅGREN 

Den psykologiska bakgrunden till denna tro, att avund och 
missunnsamhet kan vila som ett tungt kvävande moln över grann-
skap och byalag, framgår av flera uppteckningar. 

Den erfarna folkminnesupptecknerskan Ella Odstedt har fint 
fångat detta i ett par anteckningar. "Dä ä själva maktn då dem 
gå å mesunnes å avunnes som gör-e" (Skog, Ång. ULMA 3571). 
"Det kan nog ha uppstått ont bara utav avunnsjuka å iblann. 
Avunnsjuka ä int hälsosam, hon, har dom sagt" (Järvsö, Häls. 
ULMA 18707). 

Såsom direkt specialistkunskap är bruket av formler för att 
framkalla modstulenhet att betrakta. Sådana omnämnes i fyra fall. 
De är av besvärjande (konjurativ) typ (jämför ovan s. 34) och 
kombineras vanligen med olika slags manipulationer, vilkas 
syfte oftast var att åstadkomma en kraftöverföring. Redan har 
exempel givits på hur trollkunniga med ett piskrapp över-
fört kraft till sin egen häst från en annans eller hur de mod-
stulit genom att klappa och berömma (se t. ex. s. 34). Man var 
därför mycket rädd för att främlingar skulle röra vid ens djur. 
Modstölden kunde nämligen utföras "genom att stryka djurets 
kropp och sedan innan man rörde annat tvätta händerna och ge 
de egna tvättvattnet" (Korsberga, Vrml, ULMA 2043). Detta 
ledde till tabu för vissa beteenden. "Så fick en inte smeka eller 
klappa främmande kor eller gå och titta på dem och inte beröm-
ma dem. För då sa folk att en mokstal dem" (Rölunda, Vrml, 
VFA 4112). Modstjälningen hade när det gällde korna en över-
flyttning av mjölkningsförmågan till syfte — verkan blev alltså 
densamma som om "bjäran" varit i farten. 

Den ovan nämnda föreställningen om håret som en särskilt 
kraftladdad kroppslig substans (Simson-motivet!) avspeglar sig i 
en ofta skildrad metod för modstjälning, nämligen att man omärk-
ligt kunde rycka tagel ur en annans häst och på så sätt beröva 
den styrkan. Detta omtalas från Jämtland, Dalarna och Väster-
götland. 

Jag minns en gubbe som alltid ville gå intill häs ta rna och stryka 
dem ef ter s idan. Och då passade han på att ta några liår och stop-
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pa i f ickan. Han ville också gärna ta tagel f r ån svansen. Han knöt 
det till knutar , så använde han detta för att göra hästen illa. Jag 
f ick min häst raostulen av denne person. (Torp , Dalsl. 1932. VFA 
2933 :38) . 

Man måste därför vidta särskilda försiktighetsåtgärder vid 
klippningen [se ovan s. 44} och med det man klippt bort, eller 
skrapat loss från hovar, naglar och klövar. 

Det var inte bra att sopa ut b i ta r u r hovarna eller det man fick i 
sk rapan när man skrapa hästen. En gömde ihop det i en låda och 
b r ä n d e det. (Gåsborn, Vrml. 1938. VFA 4193 :40) . 

En annan ofta beskriven metod är att man kunde rycka tuggan 
ur munnen på ett ätande djur och därmed beröva det matlusten 
och livskraften (Uppl., Dal. —- se ovan s. 44}. Tuggan represen-
terar kraften i födan, likartad är den föreställning som möter i 
vissa trakters folktro om att den sista matbiten, "maktbiten", ej 
fick skänkas bort, då man därmed förtog maten all kraft. 

Liksom blod, hår eller naglar kunde ge en makten över en per-
son eller ett djur, möter man i folktrouppteckningar ibland den 
ålderdomliga föreställningen att bilden och även spåren av en 
människa eller ett djur hade del av vederbörande individs livs-
kraft och att man genom att skada bilden också kunde skada in-
dividen. Två uppteckningar om tillvägagångssättet vid modstjäl-
ning anknyter till denna föreställningskrets. Sålunda säger sig en 
sagesman "få hästen att stupa maktlös om han sticker kniven i 
hans fotspår" (Graninge, Ång. ULMA 4984} och en annan att 
"makten togs med brödbit, hötuss, piskrapp och även i fotspår" 
[Sjötofta ,Vgl. VFA 3259}. 

Skydd 

Redan har de förebyggande åtgärderna för trolleri med hår 
nämnts: det djur man klippte fick lukta på en hårtapp likaså 
skulle man göra sig av med naglar och avskrap från hovar för att 
förhindra att de kom i någon illvilligs händer. De tabun som 
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skulle iakttagas, vid besök i främmande ladugårdar och stall, var 
även avsedda att skydda mot oavsiktlig maktstjälning. De övriga 
skyddsåtgärder som kan beläggas i uppteckningsmaterialet är dels 
formler, dels anbringande av i magiska sammanhang såsom kraft-
laddade ansedda föremål och ämnen. 

I Linderholms samling av svenska signelser och besvärjelser 
återges åtminstone en profylaktisk, förebyggande, läsning ned-
tecknad i Medelpad 1896 (nr 204]. Den skulle läsas tre gånger 
tillsammans med ett trefaldigt upprepat Fader vår. 

Gud bevare mitt k räk ! 
För motstöld, trollskott 
b e v a r a ' n a milda Her re Gud! 

Bland skyddande ämnen nämnes stål, kvicksilver, dyvelsträck. 
Tron på vitlökens märkliga kraft omvittnas av följande uppteck-
ning. 

Johan Andersson, p red ikan t och hemmansägare , hade sina kor 
i bete t i l lsammans med Jannes kor. Mannen kom till J anne och sa: 
»Ja vill tala om för dej att vi ha gett våra kor vitlök, och om dina 
kor inte ha fått vitlök, så ta de kraf ten f r ån d ina kor. Men om du 
ger dina kor vitlök, så ta de ingen skada». Andersson skaf fade Jan-
ne vitlök och Janne gav sina kor att äta därutav. (Långared, Vgl. 
1924. L U F 7085). 

Skyddsmedlen kunde läggas in i tröskeln till ladugården, anbring-
as ovanför båsen eller läggas in i huvudlag och bogträn på hästen. 
Att selpinnarna skulle göras av rönn som skydd mot maktstjäl-
ning omnämnes från Uppland och Västergötland. Den gamla tron 
på eldens skyddande förmåga möter i de redan återgivna upp-
teckningarna om hur glödande kol skulle förekomma modstöld 
hos människor, men också i tron på att mjölken, i synnerhet rå-
mjölken, med eld måste skyddas, så att ej korna blev maktstulna 
(Hede, Härj . ULMA 1923). Bröddegen, som själv var känslig 
under jäsningen och ofta skyddades genom att ett kors skars i 
den, ansågs kraftladdad. Om man gav korna en smakbit av det 
nybakta brödet skyddades de mot modstulenhet (Uppl. ULMA 
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9013). Särskilt julbrödet hade en "förunderlig kraf t" och man 
sparade av detta för att tillgripa vid modstulenhet. Kristna inslag 
i folktron visar sig i bruket av kors och almanacksblad (vilka 
innehöll de gamla helgonnamnen) ovanför bås och ladugårds-
dörrar. 

Kraftbalansen i ladugården var mycket känslig. "Då man gav 
kreaturen medicin, fick man noga se till, att alla i besättningen 
fingo sin andel. Hoppade man över ett djur, och detta således 
var oskyddat, strömmade dess livskraft lätt över till de andra. Det 
tynade då av och kunde till och med dö" (Artur Olofsson i Väs-
terbotten 1935, s. 114). 

Bot. 

Faran för maktstjälning var ibland akut och krävde snabba 
motåtgärder. När kor eller hästar berömdes kunde man förhindra 
modstjälning genom att "fultänka" eller "fulsäja" — det har re-
dan framgått av uppteckningar från Värmland och Dalsland (s. 
46). Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Man kunde förta ver-
kan också genom att inte svara på berömmet. "Om man varken 
svarade ja eller nej angående kräken så förtog man onda män-
niskor makten att utföra något med dem." (Häls. ULMA 2284). 

Man kunde också slå den trollkunnige, så att han började blöda 
(se s. 39). Denna tro att makten, förmågan att trolla bryts i 
samma ögonblick, som blodet kommer till synes, kan beläggas 
från många håll (i uppteckningar om modstulenhet från Häls., 
Vrml., Dalsl., jämför s. 43). Modstjälningen sätts ofta, som vi 
sett, i samband med en symbolisk stöld ("lika verkar lika") av 
hår, naglar, några blodsdroppar, en tugga ur munnen eller en hö-
tapp. Denna förfelar emellertid sin verkan om man upptäcker 
den, just då den utföres. Från Sorsele berättas om en gumma, 
som stal hö och kohår för att "spå" kor. Hon blev upptäckt 
och hennes makt bröts därmed (ULMA 16978). 

Det är också i enlighet med folkmedicinens logik att man 
kunde göra en "motstöld" eller ge in något som var "stulet 
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och h e m b u r e t " . D e t t a anges i e t t s tor t anta l u p p t e c k n i n g a r ( 2 8 ) 
som b o t e n för mods tö ld . M a n k u n d e i heml ighe t s t jäla hö eller 
idisslan f r å n e t t d j u r hos g r a n n e n (Älvdalen, Dal . U L M A 9 6 2 6 ) . 
D e t gick även a t t r iva n å g r a b i tar av dens k l äde r som m a n t r o d d e 
ha å s t a d k o m m i t m o d s t u l e n h e t e n , b r ä n n a d e m och ge k r e a t u r e t 
askan ( L a x a r b y och R ä n n e l a n d a , Dalsl . V F A 2975, 3 8 9 4 ) . T e r -
m e n mods tu l en ersä t t s i V ä r m l a n d ib land av t e r m e r n a bortstulen 
eller motstulen. D e n n a te rminologiska fö rb l andn ing förefa l le r 
b o t t n a jus t i d e n n a bo tp rax i s . 

Motstöi kunde bota bortstöl . Motstöi kallades en sak, som stulits 
tre gånger . — Min far och en annan bygubbe var i Stommen 
och plöjde. Då blev fa r s häst borts tölen. Han måste fara hem med 
hästen. Och när han kom hem så gick han ef ter Sven i Näset. Den-
ne gjorde en degtull som han lade motstöi i. Sedan tog han en kniv 
och skar hästen bak i rompetången . Så tog han blod där och blan-
dade i degen. Så gav han det åt hästen. (V. Fågelvik, Vrml. 1935. 
VFA 3624). 

Om man hade något som hade vari t stulet tre gånger och stulet 
tillbaka, då kunde man bota borts tölenhet med det. Med egna ögon 
såg jag en sådan sak i en gård hä r . Det var en botten av en l i ten 
kagge. Man h a d e skuri t små flisor u r den, så att det inte var myc-
ket kvar av den. Bara man fick någon liten flisa ur den så var man 
hjälpt . (Holmedal , Vrml. 1935. VFA 3620). 

Kri t tera kunde bli modstulna ibland. Men om de då kunde få tag 
på något som var stulet och hembure t och ge dem litet av, så blev 
de bät tre . En mjölsäck hade kommit bort i min gummas hem, men 
då kom den tillbaka dit i v is thusboden igen, det var en hemvävd 
säck. Och den fick de b i tar av sen att ge d ju ren . (Bredvik, Vgl. 
1937. VFA 3979). 

Om ett k rea tur var modstålet , skulle de ta av motstål och ge dem. 
Det var så, att om något hade blivit stulet och de hade fåt t igen 
det, så kallades det för motstål och det var av sådant de skulle ge 
djure t . Annars kunde motstål också användas som ett skydd, så att 
ingen kunde stjäla något f r ån dem. (Drängsed, Hall. 1939. VFA 
4289). 

M e d a n de n u r e f e r e r a d e b o t å t g ä r d e r n a k a n b e t e c k n a s som i 
h u v u d s a k magiska , å te r s tå r a t t n å g o t b e r ö r a de m e r med ic inska 
m e t o d e r n a . A t t k l a r t skil ja d e m åt är såsom alltid ogörligt — den 
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psykologiska attityden bakom handlingen avspeglas sällan i upp-
teckningsmaterialet. Man har använt sig av dyvelsträck, brännvin, 
vitlök, och andra för olika ändamål av folkmedicinen brukade 
substanser. Den mest högfrekventa botmetoden (belagd i 89 
uppteckningar] ter sig emellertid sålunda: 

För modstulenhet skar jag kor i rurnpan, tog blod på en brödbi t 
och stack i mun på den. Ibland kunde en ko vara så illa modstu-
len, så det kom inte en droppe . En gång skar jag en ko i svansen. 
Först kom det lite vatten, sen kom det blod. Jag tog 3 d r o p p a r på 
3 b rödb i t a r och gav henne . Så stack jag i kors i svansen på henne 
och la salt i skåran. Sen gnodde jag hennes tänder med salt, det 
hjä lpte . Jag band inget om svansen, men somma band om en liten 
klut. (Örby, Ygl. 1942. VFA 4784). 

Denna bot har redan mött i en uppteckning från Örträsk (s. 
34] och den återkommer från hela landet, ofta med färre moment 
än i den senast citerade uppteckningen, ofta i kombination med 
andra av de skildrade metoderna — det återkommande elementet 
utgörs av att man skär kon i svansen (rumptången] och ger hen-
ne in av blodet på bröd. Man kan iakttaga hur de magiska bot-
metoderna har sin egen barocka ornamentik. Manipulation, me-
dicin och läsningar kombineras och byggs ut på det mest fantasi-
fulla sätt uppenbarligen enligt den uppfattningen att boten var 
säkrare ju fler beståndsdelar medicinen hade och ju mer inveck-
lade själva de botande åtgärderna var. Slutligen återstår att näm-
na att läsningar och formler av olika slag i 25 uppteckningar 
nämns såsom bot för modstulenhet3]. 

De flesta är läsningar med en berättande (episk] inledning och 
en avslutande besvärjelse eller bön. 

J u n g f r u Maria gick på en väg och gret då mötte hon sin Jesus 
Christ då f rågade han hvad gråter du i hon sade min ko ha r blifvit 
modstulen, blodstulen, kraf ts tulen, mjölkstulen jag beder dig att du 
henne botar han sade i den t reenige Gudens namn etc. — 3ne 
gånger. (Fors, Jtl . ÖMEA 272 :10 ) . 

Exempel finns också på besvärjelser, ofta liksom framkallnings-
formlerna, av rituell typ, d. v. s. kombinerade med en handling: 
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För motstulna krea tur . Här skares t renne Smulor af högra f r am-
foten och tre af wäns t r a bakfoten och lägges uti tre b rödb i t a r ska-
res efven krea ture t uti wäns t r a örat att man få r blod som strykes 
på dessa b rödbi ta r — då man gifver krea ture t en bit i sänder med 
dessa ord, jag beswera r dig att du bibehål ler ditt kjöt t och blod, 
mackt och mod skinn och ben för a n d r a s unde r och men. Då man 
gör detta s trykes ett korss på marken eller uti det hus der kreatu-
ret står med vänst ra fo ten f r a m f ö r krea ture t ingifves To l fmans och 
Sefwelboms Droppar uti bröd. (Hökhuvud, Uppl . ULMA 303/203). 

Ett för de berättande formlerna signifikativt drag är att stöl-
derna ofta formerats på ett häpnadsväckande sätt. I en äldre for-
mel räknar en ko t. ex. upp följande brister: "Jag är magstulen, 
modstulen, humörstulen, drickesstulen, hårstulen, mjölkstulen, 
smörstulen, benstulen och fettstulen" (Linderholm, Svenska sig-
nelser 915). 

Sammanfattning av nppteckningsmaterialet. 

Den bild av modstjälningens mekanism, i metoderna för bot 
och skydd, som möter i det genomgångna traditionsmaterialet 
visar oss en företeelse och en föreställningsvärld, som även den 
med folktroföreteelser blott flyktigt bekante snart igenkänner 
såsom förknippade med en lång rad andra uttryck4). Samma före-
teelse benämnes i Norrbotten och Västerbotten att ha "kommit 
ut för elakt", att ha blivit "spådd" eller "trollskjuten". Från Jämt-
land och Ångermanland är utom de båda senare uttrycken även 
kända termerna "förgjord", "fördärvad". I Hälsingland tillkom-
mer "trollad", "bergtagen", "skämd". De flesta av dessa ord är 
kända också från Mellansverige. Från västra Sverige har redan 
anförts en del synonymer: "borttrollad", "bortstulen". I Skåne 
återkommer samma företeelse under benämningen "borttrol-
lad", "mosuen". Inte heller kan man alltid av uppteckningarna 
läsa ut om innebörden i nusvenskans "modstulen" har vunnit in-
steg i språkbruket i synnerhet när de är kortfattade och blott av-
ser bot. 
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Det gemensamma för alla uttrycken är att de är bildade på 
verb, de är antingen som adjektiv använda particip eller verbal-
substantiv. Verben är av en typ som förutsätter en verkande 
kraft, i form av ett övernaturligt väsen (troll, rå, vittra, gast) eller 
en trollkunnig människa eller i varje fall någon som känner en 
magisk teknik. Här möter olika verbala fixeringar av samma tro: 
att levande varelser (och i viss mån döda ting) av en yttre ondske-
full makt kunde påföras sjukdomar. Ordbildningarna med makt-
och mod- i förleden aktualiserar denna tro kanske på ett mera 
pregnant sätt än de övriga, det var själva livskraften, som de onda 
makterna ville åt och kunde stjäla ifrån den levande5). 

Redan detta recenta material ger alltså vid handen att modstu-
lenheten var en modstöld, en modstjälning, och att den i de flesta 
fall åstadkoms av en trollkunnig person. Om man närmare grans-
kar beläggen möter i flertalet fall maktstulen, modstulen använda 
adjektiviskt. Uppteckningarna handlar om bot och skydd och för 
sagesmännen synes ej längre någon levande föreställning om den 
nyss karakteriserade sjukdomsorsaken vara aktuell. Som det åter-
givna uppteckningsmaterialet visar är dock på en del håll hela 
verbböjningen levande: modstjäla, modstal, modstulit. På kartan 
har med särskilda tecken markerats de beläggsorter, där så är 
fallet. Man konfronteras där med en levande tradition, i vilken 
föreställningen om modstjälningens mekanism är medveten. 
Själva ordformernas förekomst blir ett formellt kriterium på folk-
trons levande eller stelnade status. 

Vi har sett att modstjälningen i de flesta uppteckningarna 
gällt kor eller hästar, människor blott i ett fåtal fall. Modstjäl-
ningen har drabbat sina offer i ett par karakteristiska situationer 
korna i ladugården, hästarna på färdväg, och ett par metoder sy-
nes speciellt högfrekventa inom modstjälningens teknik: den sym-
boliska stölden som motsvaras av en motstöld eller bruk av "stu-
let och hemburet" inom botens sektor. Vidare framkallas mod-
stulenhet genom beröring och beröm, ont öga och elak tunga, 
vilkas bot är blodsutgjutelse respektive att fultala eller fultänka. 
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Äldre svenskt material. 

De äldsta svenska beläggen på ordet "modstulen" möter i några 
domboksnotiser. 1593 förhördes enligt Stockholms stads tänke-
bok en gammal kvinna, Margareta från Norrsunda, som bekände 
sig kunna med läsningar bota en rad sjukdomar och fel. Bl. a. 
kunde hon en "läsning över dem som äre modstulne, eller de 
män som icke kunde göra kvinnfolk till vilja" och en "att troll-
konor skulle icke taga nyttan, som är mjölk och smör av annan 
mans boskap". Fyra år senare berättar tänkeboken om en kvinna, 
Horegeska, om vilken det vittnades "huru hon kan taga makt och 
mod av människor och mycket annat som gruvligt och förfär-
ligt är". 

I sina Norrländska samlingar har Johan Nordlander återgivit 
ett protokoll intaget i saköreslängden för Västerbotten 1598, där 
hustru Malin från Jämteböle i en trolldomsrannsakning erkänner 
sig ha lärt en läsning av Henrik Hinderssons hustru i Hummel-
holm, vilken innehåller raden "min ko är modstulen och mjölk-
stulen"0)- Denna notis visar, om man vågar dra sådana slutsatser 
av ett enda belägg, att också 1598 gränsen mellan dem som an-
vände termen modstulenhet och dem som nyttjade andra uttryck 
följde gränsen mellan Ångermanland (Hummelholm ligger i Nord-
maling sn j och Västerbotten (Jämteböle ligger i Vännäs sn j . 

I en dombok från Ångermanland 1646 bekänner en man vid 
namn Jon Pedersson "att han intet annat kan än som läsa för 
modstulet sålunda att lydandes, bondens ko är modstulen och 
bestulen och ifrån allt det goda som gror på jorden. Men hon skall 
få bot av denna sot." Landtman återger i Finlands svenska folk-
diktning (bd 7: 1) domboksnotiser från Åland av samma typ. På 
1660-talet uppgavs trollkonorna ge sina kor en deg, salt och malt 
med formeln: min ko är modstulen, min ko är blodstulen, min ko 
är köttstulen, men jag skall giva dig malt och salt och du skall få 
din makt och kraft åter. En annan bot var att skära korna i rum-
pan och giva var ko sitt eget blod in med salt sägandes dem såle-
des få sin makt igen när de äro modstulna. 
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Av Forsblom återges i samma verk (band 7: 5) ett protokoll 
från Sund 1666 där samma förfarande beskrivs: "skär hon korna 
i rumpan och giver var ko sitt eget blod in med salt sågandes dem 
således få sin makt igen när de äro modstulna. Bekände sig ock 
hava skurit korna i rumpan och givit dem in deras eget blod, men 
sade att Elin själv hade så lärt henne, då hon haver först vridit 
rumpan och funnit dem vara modstulna." 

1683, slutligen, vid en process i Tenala bekände sig Kajsa veta 
"huru den ena människan kan dia makt och blod av den andra". 

Medan i ett par av dessa notiser föreställningen om modstjäl-
ningens demoniska natur oförblommerad framträder i anklagel-
serna för modstöld riktad mot människor, möter i de övriga sam-
ma husdjursmedicin, som i det sentida uppteckningsmaterialet. 
Intressant att observera är att till och med kons vissna rumpa 
redovisades! 

Ordet "modstulen" förekommer i den tryckta litteraturen från 
1620. Av särskild vikt i detta sammanhang är dess uppträdande 
i en speciell genre, djurläkeböckerna. 1645 utgavs i Mainz av Jo-
hann Colerus en "Oeconomia ruralis", vilken 1683 utgavs i Stock-
holm försvenskad och utvidgad av den östgötske prästmannen 
Isak Erici. I avsnittet om nötdjurets sjukdomar heter det: 

Om thet w a r d e r Modstulit. T h e n n a Siukdomen kan förs tåås om 
Swansen är week som cen Kluut, the äta intet , Buken faller t i lhopa, 
b l i fwa machtlösa, och thet slåår them neder i Benen. Skär thet 
Nötet yt terst i Rumpan medh een kni j f f , lägg Biuggkorn i Thet 
Såret, och b indt til med en rödan Kluut eller medh rödt Silke, och 
låth thet sedan sittia i några Dagar, sedan skiär thet löst, så få r 
thet bät tre . Eller, b landa smått Salt uthi Roghalm, gnugga ther med 
Rumpan , til tliess hon b l i fwer w a r m , gör så några Resor om Dagen 
i några Dagar, så kommer then f ö r s w u n n a Bloden t i lbakar igen 
och thet få r bättre. (Texten återgiven ef ter 1686 års upplaga, 2: 64). 

Rubriken till motsvarande kapitel i det tyska arbetet lyder i 
översättning: "Hur man kan se att det fattas oxar och kor något, 
i synnerhet rumpsjukan". Frågan är varför Erici valde att återge 
den allmänt formulerade tyska rubriken med uttrycket "modstu-
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len". Han förefaller ej lägga något av folktraditionens pregnanta 
innebörd i ordet, vilket är så mycket tydligare som han under 
rubrikerna "Om något av boskapen bliver förgjort med troll-
konst" och "Emot trollskott" ej finner bruk för termen. I varje 
fall synes den i traditionsuppteckningarna ymnigt förekommande 
svansbehandlingen kunna härledas från denna bok. 

I Broocmans "En fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok", 1736, 
anföres ett recept på medicin för en häst "när han synes modstu-
len". Brunos "Den kloka och husaktiga gumman", 1762, uppre-
par Broocmans recept: "At en modstulen Häst åter måtte få mod 
och Courage igen. Nätet hvaruti en fole är fölad, torrkas, och 
stötes til pulfver, samt gifves med fodret honom in, det är för-
sökt". 

I ett "Hushåls-Bibliothec" utkommet i Stockholm 1755 ges un-
der rubriken "För olustighet eller Modfälla" följande råd: 

Unders tundom b l i fwer et Krea tur olustigt och modfäl t , hwilket 
gemene Man menar hä r rö r a af någon owän och wanar t ig menniska , 
som de säga stjäla modet af dem, h w a r f ö r e de ock kalla denna sju-
kan Modfälla eller Modstulenhet . Wid denna b l i fwer Kreaturet mer 
och mer magtlöst, står såsom med grå tande ögon, hänger hu fwu-
det och å rka r ej äta samt b l i fwer uti swansen helt wek och lik-
som wissen, särdeles då s jukdomen länge cont inuerar . Detta botas 
på fö l jande sätt : Man skär med en wass knif på det sjuka Kreatu-
ret i rumptången wid pass 2 twär f inger i f r ån kroppen , och det 
twär t ö fwer in til köttet : I detta såret lägges 9 Bjuggkorn, som 
ö fwerb indas med en röd klädeslapp, at ligga derut i 9 dygn, då lap-
pen åter borttages. Andra skär krea ture t som sagt är i rumptången , 
och smör je r det där u tur kommande blodet på 3, 7 eller 9 brödbi -
tar, dem man best rör med salt och g i fwer krea ture t at äta, samt 
röker det u n d e r näsan med Dyvelsträck, Hwitlök och Swinklöfwar . 
Blandar man smått salt uti råghalm, och gnuggar dä rmed swansen 
til den bl ir warm, och det några gånger om dagen uti f lera dagar, 
så kommer den f ö r s w u n d n a bloden tillbaka igän och Kreaturet 
b l i fwer där af bät tre . 

I denna långa beskrivning ser vi hur receptet från Colerus 
skärpts i magisk riktning: bjuggkornen har blivit nio till antalet 
och skall ligga i nio dagar i såret. Vidare noterar vi här för första 
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gången att folktraditionens botemetod att ge in blodet från rump-
tången på bröd tagits upp i en läkebok. Emellertid antecknade 
Linné redan 1747 under sin Västgötaresa: 

Mostulne Kor skares äfven hä r i rumpetången , och något litet af 
denna blod gifves in på litet bröd åt Koen. 

I andra traditionsuppteckningar från samma tid möter tradi-
tionen från Colerus i mer eller mindre förvanskad form. I Tör-
ners samling av "Widskeppelser" från 1750-talet och med mel-
lansvensk proveniens, heter det: "När någon oxe eller ko blir 
mostulen (maktlös) så syr man en röd eller blå klädesklut wid 
rumpan så blir det efterhand bättre." Brunos husaktiga gumma 
tar upp Colerus' recept i hushållsbibliotekets form under över-
skriften "För modstulna kreatur och Kor, hvars mjölk icke är 
riktig". 

Andra uppgifter möter i Hedströmers beskrivning över Näsby 
socken i Östergötland 1755, där det heter: "Är Hästen tröttkör-
der, som Bonden behagar kalla modstulen, gifves honom in Hvit-
lök", och i Craelius' beskrivning av Tunaläns, Sefvedes och Aspe-
lands häraders fögderie, 1774, där man "till at bota ett så kalladt 
modstulit kreatur, ger det in nio korn uti en strömming". 

Modstulenhet tycks ha blivit ett neutralt sjukdomsnamn un-
der 1700-talet. I Tursens rapport till Vetenskapsakademin 1756 
om en i Europa grasserande fäsjuka heter det: "Men vid slutet av 
denna sjukdom är svansen slapp, som annars ej händer kreatu-
ren, så framt de icke äro modstulne". När P. C. Abildgaards: 
Flandbok för Landtmannen 1785 utgavs på svenska i översätt-
ning av A. H. Florman heter det i beskrivningen av den hästsjuk-
dom som kallas koller: "Den minsta grad af denna sjukdom, då 
hästen allenast är tung i hufvudet, och blifver lätteligen kortan-
dad, då den rörer sig något, kallar man modstulenhet." Det dans-
ka originalet har här termen "Dösighed". När Florman två år 
senare till Vetenskapsakademien rapporterar om ondartade svuls-
ter på oxar och hästar, som han observerat i Skåne, gör han det i 
följande ordalag: 
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Sjukdomen bör jade altid hastigt med modstulenhet och en dar-
r ande rörelse i hela kropen, h w a r p å fölgde snar t ökad het ta och 
hast igare andedrägt . Appeti ten uphörde , idiss landet afs tadnade, 
krea turen hängde med hufvud och öron. Rätta orsaken torde vara 
obekant . . . Jag förb igår med flit a n d r a orsaker , såsom en skade-
lig honungsdagg, osunda v indar m. m. hvilka pläga vid sådana till-
fällen anföras . Man inser lätteligen saken förhål la sig annor lunda . 

När Linné 1763 försöker skapa en sjukdomssystematik i Gene-
ra morborum tas termen modstulen upp såsom motsvarighet till 
den latinska termen Asthenia, "successiv försvagning av alla kraf-
, > > ter . 

Redan i det äldsta belägget i tryck från 1620 används emeller-
tid "modstulen" i sin nusvenska "försvagade" betydelse. Ordet 
används då av Schroderus i översättningen av Johannis Magni 
Svea och Göta Krönika. Det kan senare beläggas flera gånger i 
1600-talets historiska litteratur med samma innebörd. 

Genomgången av detta äldre material har visat hur de svenska 
1500-talsbeläggen liksom domboksnotiserna från 1600-talet be-
styrker traditionsuppteckningarnas uppgifter om modstjälningen 
som en utifrån påförd sjukdom, vidare även folktraditionens an-
tydningar om modstjälning riktad mot människor. En spännande 
fråga, som den därefter behandlade beläggsgruppen drar upp, är 
om Colerus, som första gången utkom på svenska 1683 (dock 
anges i titeln att den försvenskats för 40 år sedan!), påverkat bot-
traditionen sådan den kan beläggas alltifrån domboksnotisen från 
1660-talet på Åland. Colerus' råd har ju också visat sig uppträda 
som den helt dominerande botmetoden i det recenta materialet. 

Det förhållandet att man redan i början av 1600-talet påträffar 
det nusvenska bruket av modstulen gör det svårt att klarlägga 
betydelseskridningen. Måhända kan man gissa på att den ägt rum 
i religiöst-retoriskt språkbruk. 

Företeelsen på nordiskt område. 

De åländska 1600-talsuppgifterna visar att modstjälningen 
varit en bekant företeelse också i Svenskfinland. Det traditions-
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stoff som Forsblom publicerat i Finlands svenska folkdiktning är 
av samma art som det rikssvenska. Utöver vad som redan an-
förts kanske dock förtjänar nämnas att man som orsak till att 
hästen miste makten och blev stående föreställde sig att den då 
reds av dödingar eller "småfoltje". Dessa fick man se om man 
skådade genom "ränkren" (rankbågarna}. 

På norskt område finns orden magtstela, magtstolen och mod-
stolen med en rad sidoformer belagda. I Bångs samling av Norske 
Hexeformulaerer finns flera formler mot modstulenhet, vilka 
utgör motsvarigheter till läsningarna hos Linderholm. Liksom där 
finner man ordtypen rikt varierad. De episka, inledande partierna 
i många läsningar mot maktstjälning talar om hur trollen mod-
stal och blodstal sitt offer, sög märgen ur hans ben, blodet ur hans 
kött, makt och kraft utur honom (nr 128} eller när det gäller en 
ko att blodet har sugits ur kroppen, köttet från benen, märgen ur 
lederna, mjölken ur juvret (nr 152}. Att döma av dessa formler 
och det av Reichborn-Kjennerud och Storaker återgivna materia-
let ansågs maktstjälningen snarare åstadkommen av övernaturli-
ga makter än trollkunniga personer eller avund som i Sverige. 

I danska dialekter kan ej orden makt- eller modstulen påvisas. 
Orden "hekseskudt", "elleskudt", "forhekset", "forgjort" har 
närmast motsvarande innebörd. I Danmark och i östnorska dia-
lekter finnes emellertid ett ord av särskilt intresse i detta sam-
manhang, nämligen modsot, vilket är benämningen på en sjuk-
dom, varvid kroppskrafterna avtar och matlusten försvinner. 
Längre fram skall den filologiska diskussion refereras, som ut-
spunnit sig omkring ett tänkbart samband mellan orden modsot 
och modstulen. 

På Island kan orden ej beläggas vare sig i äldre eller yngre 
folktro. 

I de svenska och norska formlerna mötte vi själva ordtypen 
rikare utvecklad än i själva uppteckningsmaterialet. Vid sidan 
av maktstulen och modstulen fanns där märgstiden, Modstulen, 
benstulen, mjölkstulen. Av dem finns, som vi har sett, ordet 
mjölkstulen, om än sparsamt, i svensk folktradition. Det finns även 
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i ett intressant äldre belägg, nämligen i Gutalagen från 1400-talet, 
där det i köpmålabalken bestämmes att en kohandel kan upphä-
vas av två skäl, nämligen om kon sparkas så att hon ej kan mjöl-
kas eller om hon är mjölkstulen. I sin ordbok till lagarna kom-
menterar Schlyter ordet på följande sätt. "Mjölkstulen säges ännu 
om en ko som giver föga mjölk hvilket fel av vidskepelsen till-
skrives trolldom, hvarigenom mjölken blivit kon frånstulen". 

I den gamla isländska litteraturen möter ytterligare exempel på 
orttypens förekomst. Hamstolinn, hugstolinn och vitstolinn över-
sätts alla med vansinnig, berövad sitt förstånd. Professor Dag 
Strömbäck har visat att orden hugr och hamr, vilka utgör förled 
i de två förstnämnda orden, båda betecknar den i mer eller mindre 
materiell gestalt tänkta frisjälen, d. v. s. en själ som i vissa situa-
tioner kunde lämna kroppen och uppträda på egen hand. Den 
vansinnige tänktes alltså ursprungligen såsom frånstulen sin själ7). 
Orden hamstolinn och hugstolinn kan dock ej beläggas med 
denna pregnanta betydelse, slutsatsen bestyrks blott av den tros-
miljö som avspeglas i den fornisländska litteraturen. Av samma 
typ är ordet draumstolinn, berövad förmågan att drömma, vilket 
finns belagt i Harald Hårdrådes saga. I den episod vari ordet före-
kommer skildras huru en kvinna uppsökte konungen med sin 
son som mist minnet och var nära nog "vitstolinn". Harald ytt-
rade då, att hennes son var drömstulen och att det ej anstår en man 
att ha förlorat förmågan att drömma (That er ekki manns edli at 
hann dreymi aldri). Hon skulle ta honom med sig om morgonen 
dit konung Magnus tagit sitt tvättvatten och låta honom dricka 
från konungens tvättfat. Sedan skulle hon låta honom lyssna till 
mässan och inte låta honom somna, därefter skulle han vila på 
en plats där kung Magnus legat. Där skulle han börja drömma. 
Vilket även skedde. 

I samma saga förekommer ordet "mattdreginn", berövad sin 
kraft, egentligen borde innebörden vara den att makten dragits 
ur vederbörande. 

Människans själ, hennes individuella livskraft, hotad av över-
naturliga väsen, av människor med den övernaturliga förmågan 
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att sända ut sin själ för att skada dem de ville ont eller som i sen-
tida folktro av personer med insikter i en enklare magisk metod 
eller helt enkelt av någons onda önskan — sådant är det föreställ-
ningsinnehåll som denna grupp av ord aktualiserar. Vår under-
sökning har fört oss till vad vi kan uppfatta som den äldsta sjuk-
domsteorin ;— att sjukdomarna antingen påfördes oss utifrån eller 
att en makt utanför oss bestal oss på något. 

Modstulenhet och modsot. 

I flera av Bang återgivna norska formler sammankopplas mod-
stöld och modsot. Så i nr 138 i vars episka inledning den personi-
fierade modsoten yttrar: "jag skall till N N och taga hull och mak-
ten bort". Marius Kristensen har försökt tolka ordet "modsot" 
och jämför det med skånskans och blekingskans "mosuen" (se 
s. 54). Förleden bör vara densamma i båda orden, d. v. s. mod, 
livskraft, och efterleden kan i båda fallen tänkas återgå på verbet 
suga. De sydsvenska korna skulle sålunda vara "modsugna" och 
de, som drabbats av modsot, av en utsugning av livskraften. Reich-
born-Kjennerud stöder denna hypotes när han försöker tolka be-
tydelsen av namnet Modsognir, vilket bäres av en dvärg i den 
fornisländska skapelsedikten Voluspa. Denne skulle då personi-
fiera de jordväsen som i senare nordisk folktro kan sätta sjukdom 
på folk och fä. I Norge kallas på sina håll bristsjukdomen rakitis 
för jordsog. Den ansågs uppstå genom att barnen sov på mar-
ken så att jordvättarna kom åt att suga på dem. Samma sjukdom 
benämnes enligt en uppteckning från Närke älvsög eller sög. En 
annan mystisk sjukdom kallades i samma landsdel bl. a. älverna 
och bestod i att barnens fingertoppar blev liksom vissna och fick 
vårt- eller spenliknande utväxter. "Älvorna diade barnen", sade 
man. Härmed kan jämföras en av John Granlund i Gåsborn i 
Värmland upptecknad läsning mot ris (rakitis), där sjukdomen 
på tillfrågan av "vår Herre Krist" säger sig vara på väg "åt bon-
dens gård och suga märg och blod". Att kor sinar eller mjölkar 
blod kallas på sina håll i Norge för dvergsog; tron på blodsugande 
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väsen är f. ö. inom germansk folktro mycket utbredd. Reichborn-
Kjennerud vill tolka det anglosaxiska ordet aelfsogoda i ljuset av 
samma teori8). 

Avslutning. 

Försöket att klarlägga betydelsebakgrunden till orden modstu-
len och modstulenhet har fört oss långt från utgångspunkten, de 
modstulna hästarna och korna i uppteckningarna från södra lapp-
marken och de gamla ångermanländska socknarna av Västerbot-
ten. Det kan vara dags att sammanfatta vad undersökningen givit. 

Ordet modstulen är en ursprunglig verbform, ett particip, som 
i adjektivisk användning i svenska folktrouppteckningar kan be-
läggas från de nyssnämnda delarna av Västerbottens län i norr 
till Småland och Halland i söder. Det likbetydande adjektivet 
maktstiden är mindre frekvent än modstulen, men kan beläggas 
inom i stort sett samma område, dock är det vanligare i Hälsing-
land, Dalarne och Västergötland än annorstädes. Till samma ord-
typ hör adjektivet mjölkstulen, vilket förekommer i några få 
svenska belägg. I Norge utökas ordgruppen med bildningar som 
märgstulen, blodstulen och benstulen, vilka förekommer jämte de 
i Sverige belagda orden. På Island saknas slutligen orden makt-
och modstulen, men i äldre material möter där de intressanta 
parallellformerna hugstolinn, hamstolinn och vitstolinn. I uppteck-
ningsmaterialet fann vi en viktig skillnad mellan beläggen. I de 
flesta fall brukades orden adjektiviskt, de stelnade participen var 
de enda former som förekom, medan i ett mindretal fall hela verb-
böjningen var levande, d. v. s. man kände formerna modstjäla, 
modstal, maktstjäla, maktstal, eller de upplösta formerna, stjäla 
makten eller modet liksom substantivbildningarna modstjälning, 
modstöld, maktstjälning, maktstöld. Vi betraktade detta som ett 
kriterium på att föreställningen om modstulenhetens orsak här 
var pregnant, speglade en levande folktro. En stor del av beläg-
gen för ordet modstulen i Sverige liksom för de norska orden av 
samma typ hänför sig till läsningar, ett traditionsstoff som genom 
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sin bundna form synes ha varit gynnsam dels för utbildningen av 
en rad på varandra följande ordbildningar av samma typ dels för 
att konservera dem, inte minst gäller detta den allittererande sam-
manställningen makt och mod. 

De tvåledade sammansättningarna (mod-stulen) låter en på 
förhand ana något om uttryckens sakliga bakgrund, föreställning-
en om en utifrån påförd sjukdom, vilken även bekräftades av upp-
teckningsmaterialet. I detta kunde vi emellertid även göra en 
annan iakttagelse — att vad som i uppteckningarna om modstu-
lenhet anförts som dess kännetecken, orsaker och botemedel, i 
annat uppteckningsmaterial, från annat håll, eller rentav inom 
samma område angavs med helt andra termer ord av typen troll-
skjuten, förgjord, borttrollad, skämd, hugsad m. fl. Ett drag hade 
de gemensamt: de är bildningar på verbstammar, vilkas innebörd 
anger olika former för påförning av sjukdom. Särskilt uppmärk-
sammad i den hithörande diskussionen hade ordet modsugen bli-
vit, belagt i Skåne-Blekinge, vilket sammanställts med den i 
Danmark och östra Norge vanliga sjukdomsbenämningen mod-
sot, en sjukdom liknande modstulenhet. Detta i sin tur aktua-
liserade den föreställning om en rad sjukdomar såsom beroende 
på en direkt konkret utsugning av övernaturliga väsen, eller 
åstadkomma av trollkunnigas sändningar av olika slag, vilken mö-
ter inom ett vitt område och vars konkretion har sin motsvarighet 
i ett par av de äldsta beläggen för modstjälning, domboksnotisens 
uttryck "dia makt och mod av människan". Domboksbeläggen 
bestyrker vidare formlernas viktiga roll i traditionsöverföringen. 

I den senare folktraditionen möter emellertid maktstjälningen 
som av trollkunnig utförd gärning, oftast medelst en manipulation 
av "kraftladdade" substanser: hår, blod, tuggan i munnen, eller 
genom avundens eller missunnsamhetens avståndsverken. Mod-
stjälningen hör vidare där hemma inom husdjursmedicinen, tron 
på att modstjälning av människor var möjlig har av uppteckning-
arna att döma tidigare försvagats. 

Granskningen av äldre skriftliga belägg gav vid handen att 
modstulenheten tidigt omtalades i hushållsråd och djurläkeböc-
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ker. De rekommenderade botmetoderna möter senare även i 
folktraditionen, som därigenom påverkats och spritts. När det 
gäller den från Colerus stammande botemetoden kan frågan 
om den givit upphov till motsvarande uppgifter i den muntliga 
traditionen väckas. Dock visar domboksbeläggen att folktraditio-
nens botemetoder åtminstone i vissa detaljer är äldre än djurläke-
böckernas. 

Symptomen har levat längre än föreställningarna om orsaken. 
Till modernt språkbruk har överförts endast participet modstu-
len, på samma sätt som i den isländska litteraturen endast kan 
beläggas participen hamstolinn, hugstolinn ej motsvarande verbs 
övriga former. Det förhåller sig så som professor Lindroth i sin 
undersökning av ordet litinn påpekat. — "Med avseende på 
participets adjektivering och frigörelse från det verb vartill det 
egentligen hör har litinn goda och erkända paralleller i galen 
(egentl. förhäxad genom galder) och modstulen. Det är den på 
resultatet syftande innebörden i ifrågavarande verb överhuvud 
som i de tre fallen gjort denna participiets adjektivering och isole-
ring så fullständig". 

N O T E R 

i) Kärnan i förel iggande uppsa ts utgörs av en seminar ieuppgi f t 
som 1953 redovisades inför seminar ie t i nordisk ocli j ämfö rande 
folkl ivsforskning i Uppsala u n d e r professor Dag Strömbäcks 
o rd fö randeskap . Uppgi f ten bestod i en genomgång av landsmåls-
arkivets i Uppsala (ULMA) mater ia l om modstulenhet . Seder-
mera ha r vid olika tillfällen motsvarande material i övriga folk-
minnesark iv genomgåtts . För t i l lmötesgående h jä lp — inte bara 
med f r amtagande av det aktuella materialet utan även med litte-
ra tu ranv i sn ingar — tackas Arkivar ie C. M. Bergst rand, Väst-
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svenska Folkminnesarkivet , Göteborg (VFA), Landsan t ikvar ie 
Lennar t Björkquist , Östersunds museums etnologiska arkiv 
(ÖMEA), Fil . dr Brita Egardt , Folklivsarkivet , Lund (LUF) , Dr 
Carl Herman Til lhagen, Nordiska Museets Folkminnessaml ing 
(NM). Material f r ån Etnologiska Undersökningen (EU) ha r varit 
tillgängligt för mig genom exeerp te r i s i s tnämnda samling. Mag. 
art . Iörn Piö, Dansk Folkmindesaml ing , Köpenhamn, har haf t 
vänl igheten lämna mig uppgi f te r om danskt material . SAOB:s 
redakt ion i Lund ha r jag att tacka för anvisn ingar på de an fö rda 
beläggen ur ä ldre svensk l i t tera tur . 

För uppsatsen ha r u tnyt t ja ts fö l jande viktigare l i t tera tur . 
Bang, A. Chr., Norske Hexeformulaerer og magiske Opskr i f ter . 

Kris t iania 1901—02. 
Campbell, Åke, Det onda ögat och besläktade föres tä l ln ingar i 

svensk folkt radi t ion. Fo lkminnen och Folk tankar XX, 1933. 
Edsman , Carl-Martin, Folklig sed med rot i heden tid. Arv 1945. 
F in l ands svenska folkdiktning, band V I I : 1 : Folktro och troll-

dom. Övernaturl iga väsen (utg. av G. Land tman , H-fors 1919), 
band VII: 5, Folktro och trolldom. Magisk fo lkmedic in (utg. 
av V. W. Forsblom, H-fors 1927). 

Granlund, John , Tro l l formler f r ån Värmlands och Dalarnas 
bergslag. I : Västsvenska fo lkminnen. Göteborg 1929. 

Heurgren , Pehr , Husd ju ren i nordisk folktro. Örebro 1925. 
Kris tensen, Marius, Bidrag til dansk ordhis tor ie . Danske Studier 

1931. 
L inderholm, Emanuel , Signelser och besvär je lser f r ån medel t id 

och nyt id . Svenska Landsmålen , B: 41. 
L indro th , Hj., En språkl ig kvarleva av en urgammal folktro. Gö-

teborgs och Bohusläns Fo rnminnes fö ren ings t idskr i f t 1920. 
Manninen, I lmari , Die Dämonis t i schen Krankhei ten im f inni-

schen Volksaberglauben. Helsinki 1922. 
Odstedt, Ella, Varulven i svensk folkt radi t ion. Uppsala 1943. 
Ohrt, F., Danmarks Try l le formler I—II. Köpenhamn 1917, 1921. 
Re ichborn-Kjennerud , I., Vår gamle t ro l ldomsmedis in I—V. Oslo 

1928—47. 
Storaker, Joh . Th., Svgdom og forgjorelse i den norske folketro. 

Oslo 1932. 
Strömbäck, Dag, Sejd. Stockholm 1935. 
Til lhagen, Carl Herman , Folklig läkekonst . Stockholm 1962. 
Törner , J. J., Johan J. T ö r n e r s samling af widskeppelser . Utg. av 

K. R. V. Wikman . Uppsala 1946. 
2) C. H. Til lhagen, Folklig läkekonst, s. 65f, sätter in detta i ett all-

m ä n n a r e sammanhang i samband med sin behandl ing av de 
klokas förmåga att förgöra . 

3) Em. L inde rho lm: Signelser och besvärjelser , fö r tecknar 32 läs-
n ingar mot modstöld, varav 25 episka och 6 konjura t iva . 
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4) Å. Campbell ha r i uppsatsen Det onda ögat . . . givit en insikts-
full fö rk la r ing till fo lk t ro t rad i t ionernas dynamik och anknyt-
ning till olika t e rmer och där just behandla t f lera företeelser 
som står nä ra modst jä ln ingen . 

5) J ämför Levi Johansson : Människan i nor r l ändsk folktro. I : Folk-
minnen och folktankar , 1929. 

°) Läsningen, som ha r en lång episk in ledning och därti l l fogade 
inte m i n d r e än tre benedikt iva avsnitt , återges även av Linder-
holm (214, 924). Den ges en u t tömmande analys av C.-M. Eds-
man i uppsatsen Folklig sed med rot i heden tid, s. 154ff. 

7) J ämför Til lhagen, Folklig läkekonst, s. 65 med där an fö rd litte-
ra tur . 

8) Sugningen kunde även ut föras av t rol lkunnigas »t jänsteandar», 
hä rom vi t tnar det jämtländska ut t rycket puksögen och det ånger-
manländska bjärasugen. Se Lennar t Björkquis t : Puken eller bjä-
ran i nor r l ändsk folktro. Med särskild hänsyn till Jämt land . 
Jämten 1961, s. 73. 
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LÄNSMUSEETS UTSTÄLLNINGSKALENDER 1964 

v i fo/ i 
W I i 

MaftAIUMEQ 
M&ÖIUMEA 

27.1—15.2 

John Melin och Anders Österlin lockade med denna affisch till museets första 
utställning av bruksgrafik. Anders Österlin demonstrerade utställningen. 
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TECKNINGAR AV ULRIK SAMUELSSON 
27.1—5.2 
Konstnären Ulrik Samuelsson, Stockholm, visade i vestibulen en kollektion 
teckningar, där särskilt hans utkast till monumentalmålningar för Svenska Liv 
i Stockholm väckte uppmärksamhet. 

TRE MALARE KRING SEKELSKIFTET 
17.2—24.2 
Ett urval målningar av J. A. G. Acke, Oscar Björck och Prins Eugen visades 
av Riksförbundet för Bildande Konst. Utställningen demonstrerades av inten-
dent Einar Nilsson, Waldemarsudde. 

Teckningslärarinnan Maja Beskow hyllades med anledning av sin 85-årsdag 
med en vestibulutställning av hyllningsadresser, fanor m. m. Maja Beskow av-
led våren 1964. Ovan katalogomslaget av Clara Salander. 

FIN FORM 
3.3—24.3 
En utställning av finsk konstindustri från Finnish Design Center i Helsingfors 
med bl. a. textil, keramik, glas och armaturer. Utställningen öppnades av 
finske ambassadören Sakari Tuomioja och demonstrerades av direktör Reino 
Routamo. Bilden t. h. visar en rya, "Glada katten", av Kirsti Rantanen. 
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NÄR SEKLET VAR UNGT 25.3—10.4 
Ur de pågående inventeringarna av äldre fotografiska arkiv i länet visades ett 
urval sekelskiftsfoto. Bland de negativsamlingar som genom inventeringsarbetet 
förvärvats till museet märkes kyrkoherde Lars Dahlstedts värdefulla bilder från 
södra lappmarken från tiden omkring 1900, Hjalmar Höglunds i Järvsjö bilder 
från Vilhelmina, ett urval negativ från fotografen Hanna Bäckman i Nordma-
ling, fotografen Nancy Burström i Umeå och från Harald Österberg i Bock-
träsk, Malå. Bilden ovan kommer från Nästansjö i Vilhelmina. 

TILL HANDENS LOV 7.4—5.5 

Svensk hemslöjd 1963 presenterades med kollektioner från landets alla hem-
slöjdsföreningar, som visade sina nyaste produkter och sina specialiteter. Ut-
ställningen demonstrerades av hemslöjdskonsulent Eva Ljungkvist, Stockholm, 
som talade om hemslöjden i vår tid och framhöll hantverkstraditionens bety-
delse i det moderna miljöskapandet och dess värde som estetisk stimulans i 
uppfostran och kvalitetsmedveten konsumtion. I utställningen dominerade 
brukstingen, medan småslöjden, prydnadssaker och souvenirer, fick en mera 
undanskymd plats. Textilierna intog betecknande nog främsta rummet - de 
representerar den produktion som av tradition är speciellt omhuldad av hem-
slöjdsföreningarna. Enstaka intressanta produkter i trä, metall och lergods 
pekade emellertid på en löftesrik nyorientering. 
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KUSTLANDSKAP 
15.4—24.4 
En utställning teckningar och grafik av konstnären Åke Pettersson-Nåw, som 
i sina bilder ägnat havet och kusten ett intensivt studium. Nedan en etsning, 
Sensommarregn, Holmön. 
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SUNE JONSSON: BILDER FRÅN VÄSTERBOTTEN 
26.4—10.5 
I vårens andra fotoutställning visade Sune Jonsson, Umeå, en kollektion sam-
mansatt av arbetsbilder - skogsarbete, strömmingsfiske - och naturstudier. 
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GRAFIK AV BENGT LANDIN 
11.5—20.5 
Konstnären Bengt Landin, Stockholm, visade etsningar, arbeten i torrnål och 
blandteknik. Ovan ett blad i torrnål. 
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SLAS 21.5—1.6 
Författaren och tecknaren Stig Claesson, Stockholm, visade ett urval teck-
ningar med motiv från Stockholm och Teneriffa. 

PLUNDRARGALÄRERNAS SKATT 24.6—1.9 
Vid Ryssberget i Maxmo skärgård norr om Vasa förliste enligt folksägnen 
ryska krigsfartyg någon gång under 1700-talets första decennier efter en plund-
ringsfärd till Umeå. Vrakfynd har upprepade gånger gjorts på platsen och de 
senaste åren har med dykares hjälp gjorts systematiska undersökningar, som 
givit rika fynd i utbyte. I Österbottens museum i Vasa arrangerade intendent 
Arne Appelgren under våren 1963 en utställning med ett urval äldre och nya 
fynd, vilka därefter ställdes till förfogande för visning över sommaren i Umeå. 
Fynden hade så långt det var möjligt bekräftat att traditionen omkring vrak-
resterna var riktig. Där fanns ett stort antal skärvor av fajans, stengods och 
porslin, importgods av tyskt och franskt ursprung från 1600-talet och 1700-
talets början. Vidare ingick, som framgår av bilden nedan, kanonkulor, druv-
hagel och flintstycken (till gevär och elddon), ett mässingtriptykon med emalj-
inläggning och en stor samling ryska s. k. fjällpengar, förutom småsaker som 
spik och dräktdetaljer av mässing. Särskilt intresse väckte delar av en mäs-
singstakkrona, sannolikt tillverkad i Skultuna, vilka sammankopplas med en 
tradition om att ryssarna skulle ha bortfört takkronorna i Umeå stads kyrka. 
De starkt skadade tennpjäser, ljusstakar, fat och bägare, som ingick i fynden, 
har genom sina stämplar kunnat identifieras som produkter från verkstäder i 
Stockholm vid tiden omkring sekelskiftet 1700. Den säkraste tidsfixeringen av 
fyndkomplexet gav emellertid en samling plåtmynt från åren 1710-13. 
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VÅRSALONG 
20.5—1.9 
Länets konstförening hade inbjudit till en juryutställning, som lockade 80-talet 
deltagare. Efter gallring av juryn, konstkritikern Hans Eklund och konst-
nären Gustaf Rudberg från Stockholm förtecknade utställningskatalogen 32 
konstnärer med 84 tavlor. Som konstföreningens särskilda gäst deltog dess-
utom Carl Magnus Lindqvist, Vännäs. 

UNGA TECKNARE 25 ÅR 
20.10—31.10 
Nationalmuseum firade den sedan 1938 årligen återkommande utställningen 
Unga Tecknare genom denna vandringsutställning, vari de tjugufem vinnarna 
av stipendiet "Maria Leander-Engströms Minne" presenterades med 150 teck-
ningar. 

REINHOLD VON ROSEN 
2.11—12.11 
Från Nationalmuseum kom också en minnesutställning över grafikern Rein-
hold von Rosen [1884-1961], I den visades teckningar och grafiska blad 
framför allt med stads- och landskapsmotiv. 
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SAMESLÖJD 15.9—13.10 
Genom välvilja från Same-ätnam, SSR och Nordiska Museet kunde denna 
rika utställning av nutida sameslöjd och konsthantverk, som tidigare visats i 
Stockholm exponeras även i Umeå. Traditionsfastheten i de nygjorda sakerna 
belystes genom ur museets egna samlingar framtagna äldre föremål och red-
skap. Under utställningstiden demonstrerade Sune Enoksson från Tärna horn-
slö jr och Anna Andersson från Ammarnäs tenntrådstillverkning och broderi. 

SAMERNA SOCIALT OCH 
EKONOMISKT 
Perspektiv på slöjden och andra si-
dor av samekulturen gav ett foto-
montage med detta tema, som sam-
manställts av Svenska Samernas Riks-
förbund, SSR. Bilderna var tagna av 
fotograf Pål-Nils Nilsson, Stockholm, 
och nomadlärare Gösta Andersson, 
Kiruna. 
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SAMEBARN 
Samtidigt med dessa två utställningar 
visades i museets vestibul foton av sa-
mebarn tagna av fotograf Rickard Teg-
ström i samband med hans många film-
inspelningar av samernas liv och miljö. 

LUNDS AKADEMISKA BILDKLUBB 
20.10—2.11 
Göran Banck, N.-O. Carlsson, Bengt-
Åke Kimbré, Hans Kock, Göran Nor-
lén, Johan Mannheimer, medlemmar i 
Lunds akademiska bildklubb, ställde i 
vestibulen och Sveriges Kreditbank ut 
en kollektion fotografiska bilder. Grup-
pen bildades 1960 för diskussion och 
inbördes bildkritik. 

FJÄLLFOLK 
2.11—12.11 
Konstnären Lars Matson från Sorsele 
har i teckningar, akvareller och mål-
ningar skildrat människor han mött i 
fjällvärlden. Ett urval porträtteckningar 
visades i museets vestibul. 
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STADEN VI BOR I 
24.11 
Om det Umeå som för-
svunnit och den stad som 
håller på att skapas berät-
tade denna utställning, 
som tillkom i samarbete 
med stadsarkitektkontoret 
i Umeå. I den historiska 
delen visades med en se-
rie stadsplaner och plan-
förslag stadsplaneutveck-
lingen och presenterades 
några av de arkitekter och 
byggmästare som bidragit 
till att skapa stadens be-
byggelsebild. Livet i sta-
den skildrades med ett bildmaterial, som insamlats med hjälp av Umeå Foto-
klubb i en pristävlan vartill staden ställt penningpris till förfogande. Prisut-
delning förrättades i samband med öppnandet av utställningen. De båda bil-
derna är från stadsarkitektkontorets utställningsdel, där den splitter nya stads-
planen för Ålidhem-området visades och där stadsplaneringens problem illustre-
rades i ett okonventionellt och intresseväckande teckningsmontage. 
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STENÅLDERSBOPLATSERNA VID 
UMEÄLVEN INOM LYCKSELE 
SOCKEN 

D e ständigt pågående kraftverksarbetena vid de norrländska 
vattendragen har inte enbart varit av ondo för de berörda lands-
delarna. I samband med överdämningsarbeten har i domstolsut-
slag stadgats, att omfattande vetenskapliga undersökningar av 
kulturhistoriskt och även naturvetenskapligt slag skulle företas. 
Ett led i dessa undersökningar har varit att registrera den över-
dämningshotade bebyggelsen. Denna bebyggelse — i regel nybyg-
gen av relativt ung karaktär — har dock inte varit den enda bo-
sättning som förekommit på platsen utan dessutom finns också 
talrika boplatser av stenålderskaraktär vid älvarnas och sjöarnas 
stränder. 

Genom Riksantikvarieämbetet i Stockholm har omfattande 
undersökningar gjorts inom dämningshotade områden. Dessa ar-
beten består delvis av att stränderna inventeras för att därvid 
kunna registrera de lämningar av boplatser, som man genom tidi-
gare vunna erfarenheter vet brukar finnas på strandlägen. Dess-
utom företas omfattande arkeologiska utgrävningar av de lokaler 
som vid den inledande inventeringen har visat tecken på att vara 
av större vetenskapligt intresse. Dessa fältarbeten har gett oss 
kunskap om en helt ny stenåldersprovins, som har funnits i Nord-
skandinavien. De svenska inventeringarna har registrerat mer än 
1000 lokaler som har karaktär av stenåldersboplats. Liknande 
arbeten har också gjorts i norra Finland, där speciellt området 
kring Rovaniemi har utforskats, i Nordnorge, varvid den mest 
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kända lokalen torde vara Karlebotn vid Varangerfjorden samt i 
södra Norges högfjällsområden. Alla lokaler kan dock ej med 
säkerhet sägas vara stenåldersboplatser utan kan vara tillfälliga 
uppehållsplatser från stenålder eller senare tid. I det följande 
resonemanget kommer samtliga lokaler att benämnas stenålders-
boplatser. 

Vad menas nu med dessa olika lokaler av stenålderskaraktär? 
Därmed skulle förstås, att det är en plats, på vilken man vid in-
ventering har funnit spår av mänsklig verksamhet, som tyder på 
att människor har uppehållit sig där en längre eller kortare tid 
under en epok då stenredskap användes. Sådana redskap kan va-
ra pil- och spjutspetsar av skiffer, kvarts eller kvartsit samt skra-
por och avslag av kvarts eller kvartsit. Ibland kan också påträffas 
knivar och yxor av olika bergarter. Ett annat tecken på att platsen 
använts i äldre tid är att härdar eller söndersprängd sten, s. k. 
skärvsten finns där. Skärvstenen skulle ha använts till "storkok" 
då man i brist på metallkärl åstadkom kokning genom att lägga 
heta stenar i vattnet i t. ex. träkärl. Genom upphettning och av-
kylning av stenarna kom de så småningom att sprängas sönder. 

De hittills kända boplatserna ligger i anslutning till vattendrag 
— d. v. s. vid de älvar som har berörts av kraftverksarbeten. För 
varje älvdal visar därför boplatskartorna en någorlunda jämnt 
spridd bosättning genom hela skogslandet och långt upp i fjällen. 
Umeälven med Juktån, vilka ingår i detta mönster, har vid inven-
teringarna visat sig ha ca 250 lokaler. 

Det insamlade materialet har ännu inte kunnat vetenskapligt 
bearbetas och publiceras i någon större utsträckning. En första 
sammanfattning av de hittills gjorda undersökningarna i samband 
med kraftverksbyggen har skett i Janson-Hvarfner: Från norr-
landsälvar och fjällsjöar. Problem kring norrländsk stenålder har 
också diskuterats av bl. a. Harald Hvarfner och Hans Christians-
son i tidigare årgångar av "Västerbotten". De resultat som har 
vunnits visar med allt större tydlighet, att vi dels har en från syd-
skandinaviska förhållanden avvikande stenålder i norra Skandi-
navien dels att det gängse bruket att överföra den sydskandina-
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Fig. 1. Karta utvisande boplatserna vid TJme älv inom Lycksele sn. 
Lägg märke till koncentrationen vid Juktåns inflöde i Ume älv. 
(Källa: Riksantikvarieämbetets inventeringsrapporter, kartsamman-
stcillning av förf.). 
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viska kronologien även på norrländska förhållanden knappast är 
möjligt eftersom en kvardröjande stenålder har funnits i norr åt-
minstone fram till vår tideräknings början. Dessa två problem har 
ännu ej slutgiltigt kunnat lösas. 

I föreliggande uppsats kommer emellertid frågor av annat slag 
att behandlas. Alla är eniga om att Norrlands inre under långliga 
tider har varit befolkat av kringströvande fångstmän, vilka, en-
ligt de utförda boplatsinventeringarna, skulle ha varit talrikare 
och från en äldre tid än vad man tidigare känt till. Inventeringar-
na har också visat, att dessa människor varit bosatta i anslutning 
till vattendrag. En närmare analys av läget för denna bosättning 
vid stränderna kommer därför att göras i det följande. 

Vid en genomgång av det insamlade materialet visade det sig, 
som tidigare nämnts, att vid Umeälven och Juktån har registre-
rats ca 250 lokaler. Med utgångspunkt från detta stora antal loka-
ler kommer en närmare analys att göras av boplatserna inom 
Lycksele sn, vilka uppgår till ett antal av 78 st. 

Lycksele sn (nuvarande Lycksele stad och landskommun), som 
har en areal av 5125 km2, ligger i skogslandet i södra Lappland 
och genomflytes av Ume älv och Vindelälven. Ur naturgeografisk 
synpunkt bör två faktorer observeras: landskapet upplinjeras ge-
nom älvarnas och åsarnas höjdsträckningar i nordväst-sydostlig rikt-
ning samt områdets läge i skogslandet, som gör att socknen kan 
inordnas i ett större sammanhang, det stora relativt plana område 
med milsvida skogar som i Sverige sträcker sig från Norrlands 
sydgräns upp till Tornedalen och i ett globalt perspektiv ingår i 
det nordeuropeiska barrskogsområdet. Lycksele sn ligger också 
till största delen över högsta marina gränsen, d. v. s. över den 
högsta nivå som havet någonsin har nått efter istiden. Till skill-
nad från den förhistoriska kustbosättningen, som genom landhöj-
ningen kan ligga långt från havet, återfinnes därför inlandsboplat-
serna vid de nuvarande strandlägena. 

Med hjälp av rapporter, som upprättats av Riksantikvarieäm-
betet, har en prickkarta framställts för Lycksele sn (fig. 1). Av 
denna framgår, att boplatserna är koncentrerade till vissa områ-
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Fig. 2. Karta i förenklad form över berggrund och jordart vid Ume 
älv inom Lycksele sn. Vid Juktåns utlopp finns dels sand och grus, 
dels fyllitberggrund. 
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den på kartan och dessa anhopningar blir tydligare om deras läge 
studeras mera i detalj. Så har också skett med hjälp av rapporter, 
geologiska kartor och fallkurvor över Ume älv. Härvid har ren-
odlats olika faktorer, som tycks ha påverkat människornas val av 
uppehållsplats. Dessa faktorer kan indelas i A) geologiska fakto-
rer och B] topografiska faktorer, vilka i sin tur kan uppspaltas i 
olika underavdelningar. 

Med geologiska faktorer menas här hur sådana förhållanden 
som t. ex. berggrundens och jordarternas beskaffenhet kan på-
verka valet av boplats. Inom Lycksele sn finns vid Ume älv strax 
uppströms Blåvikssjöns utlopp en gräns ifråga om bergart så att 
nedströms denna gräns påträffas granit medan uppströms finns 
mera lättvittrad fyllit. Samma gräns iakttas också vid Juktåns ut-
lopp så att fyllit ligger på Juktåns södra strand vid utloppet me-
dan granit finns på norra stranden. Berggrunden som sådan torde 
inte ha så stor inverkan på landskapets karaktär utan i stället för-
håller det sig så att de lösa jordarterna ovan fyllitberggrund har 
nedkrossats till finkornigare material än inom granitområden. Som 
framgår senare i denna uppsats har också människorna föredra-
git områden — stränder — bestående av finkornigt material. Kar-
tan fig. 1 visar, att boplatserna vid Juktåns utlopp är förlagda 
till den sydöstra stranden — fyllitstranden — medan den mot-
satta stranden är tämligen fyndfattig. Samma avgränsning fram-
träder inom området vid Ume älv uppströms Blåvikssjöns utlopp, 
där den markanta koncentrationen nedströms Juktåns inflöde 
plötsligt tar slut vid Toskforsen, d. v. s. där stränderna åter un-
derlagras av granitberggrund. 

När boplatskartan jämföres med en jordartskarta (fig. 2] fin-
ner man, att den markanta boplatskoncentrationen vid Juktåns 
inflöde i Ume älv och nedströms därom är belägen inom områden 
med "åsar och grusfält" samt "sand och grovmo". Samma är 
också förhållandet för de flesta boplatserna längre nedför älven. 
Vid ett studium av boplatsernas läge mera i detalj får man sam-
ma spridningsbild. Av 53 boplatser från Lycksele sn, varom upp-
gift finns om strandens beskaffenhet, är 30 belägna på sand-
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strand, 4 på grusstrand och 5 på klapperstrand. Återstående 
14 lokaler redovisas såsom belägna på blandad sand-, grus- och 
klapperstrand. De anförda siffrorna visar således, att boplatserna 
ofta är förlagda till områden bestående av relativt finkornigt ma-
terial. Av en företagen stickprovskontroll framgår, att samma för-
hållande också ofta tycks gälla för övriga boplatser vid Ume älv. 

Redan tidigare har konstaterats, att boplatserna vid Juktåns ut-
lopp ligger i anslutning till "åsar och grusfält". Umeälvsåsen kor-
sar där älven och i kontaktzonen mellan älv och ås påträffas också 
flera boplatser, vars läge dock kan bero även på andra gynnsam-
ma faktorer. Liknande exempel på boplatser vid möte mellan ås 
och vattendrag finns från Hornavans utlopp och ännu tydligare 
från norra Finland, t. ex. inom Sotkamo sn öster om Kajana vid 
Ule älv. 

Gynnsamma geologiska faktorer vid människornas val av uppe-
hållsort finns således inom områden, som är torra och lättillgäng-
liga, d. v. s. där marken består av finkornigt material antingen till 
följd av att berggrunden är lättvittrad som inom fyllitområden 
eller inom sandiga och grusiga områden som på rullstensåsar. 

Andra orsaker, nämligen topografiska faktorer, har också spe-
lat in vid människornas val av boplats. I detta sammanhang kan 
nämnas fördelningen i landskapet av t. ex. höjder och lägre om-
råden, lutningsförhållanden och vattensystem samt instrålnings-
förhållanden. Dåtidens människor har uppsökt olika lägen, som 
jag i denna framställning har sökt sammanfatta under fem olika 
faktorer. Dessa skulle vara: 1) vid de stora lappmarkssjöarnas 
nedre del (utlopp) samt vid sund mellan sjöar, 2) vid vattendra-
gens nordöstra strand, 3) vid en utvidgning av relativt smala och 
strida vattendrag, 4) vid vattensystems sammanflöde, 5) invid 
forsar. 

Något direkt exempel på den första faktorn finns ej inom Lyck-
sele sn, som är belägen inom skogslandet nedom de stora fjäll-
randsjöarnas utlopp. Förhållandet med boplatskoncentrationer vid 
sjöarnas utlopp har tidigare behandlats i t. ex. Janson-Hvarfners 
ovan nämnda verk, där på en översiktskarta återfinnes ansam-
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lingar av boplatser vid Kultsjöns, Malgomajs och Vojmsjöns ut-
lopp. Samma sak har också av Hvarfner konstaterats vid Horn-
avan, där dock anhopningen snarast är koncentrerad till en ge-
nom sjön löpande nordväst-sydostlig ås. 

Orsaker till detta läge torde vara, att landskapets allmänna 
struktur (nordväst-sydostlig upplinjering), den successiva höjd-
minskningen från fjäll till hav och sjöarnas utloppsriktning sam-
manfaller i stort sett. Därför kommer landskapsstruktur och vat-
tendragens färdleder att överensstämma och ur kommunikations-
synpunkt uppstår ett gynnat område vid sjöarnas utlopp. 

Som beroende av topografisk faktor nr 2 upptas boplatser be-
lägna vid vattendragens nordöstra strand. Av kartan (fig. 1) 
framgår, att så också är fallet för de flesta lokalerna vid Umeäl-
ven inom Lycksele sn. Särskilt tydligt framträder denna tendens 
vid Juktåns sammanflöde samt vid Betsele- och Hällforsarna. Vid 
ett närmare studium av detta förhållande har Riksantikvarieäm-
betets rapporter använts, varvid uppgifter om boplatsernas ex-
ponering, d. v. s. mot vilket väderstreck boplatsernas strandlinjer 
vetter, sammanställts. Av de 66 lokaler som har sådana uppgifter 
angivna har följande fördelning kunnat erhållas: 

r iktning NNO NO O OSO SO SSO S SSV SV VSV V VNV NNV 
antal 
boplatser 2 1 4 1 3 1 13 2 24 + 1 3 + 1 9 1 1 

Dessa siffror är troligen beroende av områdets allmänna topo-
grafi, som mestadels är orienterad i nordväst-sydost. Människorna 
ställdes inför valet att uppehålla sig på de solbelysta eller på den 
mindre solbelysta stranden av älven och valde därvid det först 
nämnda läget. Älvens lopp har inom området olika riktning och 
detta kommer att avspeglas i de anförda siffrorna. Invid Bålfor-
sen, Tuggen och Rusfors återfinns i regel en sydväst- och väst-
exponering, vilket motsvaras av älvens nordväst-sydost lopp. Bet-
sele- och Hällforsenområdets boplatser är mera söderexponerade, 
vilket skulle bero på att älven där ofta flyter i öst-västlig riktning. 

Av väsentlig betydelse skulle således lokalklimatet ha varit. 
Den genom ökad instrålning förorsakade snabbare snösmältningen 
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och över huvud taget torrare markbeskaffenheten på söderslutt-
ningarna skulle ha föredragits av stenåldersmänniskorna. Den 
sentida koloniseringen har också nyttjat ett gynnsamt lokalklimat 
då främst för att i görligaste mån eliminera frostriskerna. Ett 
gynnsamt lokalklimat skulle ha varit den gemensamma nämnaren 
för stenålders fångstfolk och 1800-talets nybyggare liksom det 
alltid har varit för människor i en ogästvänlig omgivning. 

Till topografisk faktor nr 3 hänförs boplatser, som är belägna 
vid lugnvatten. Såsom framgår av boplatskartan, (fig. 1] är så 
ofta fallet. Detta syns ännu tydligare på fallkurvan (fig. 3] , där 
de olika lokalerna inprickats i förhållande till älvens fallprofil 
Kartan har flera koncentrationer vid utvidgningar på älven, t. ex. 
vid Juktåns sammanflöde med Ume älv, mellan Fläskselsforsen 
och Betseleforsen samt uppströms och nedströms Hällforsen. Vid 
ett studium av fallkurvan konstateras, att boplatserna ofta ligger 
i anslutning till de flacka partierna mellan forsarna, d. v. s. där 
strömmens hastighet är låg och där, enl. fig. 1, älvens lopp vidgas. 

Inom dessa lugnvatten mellan forsar påträffas ofta boplatser på 
uddar och då särskilt på yttersta spetsen. Dessa uddar har ofta 
sandstrand, samt är, till skillnad från i Nordfinland, ofta paral-
lella med strömriktningen genom att de bildats genom sediment-
avsättning i älven samt av att rullstensåsarna följer älvdalarna. En 
liknande tendens att nyttja uddar för bosättning har vid andra 
undersökningar konstaterats beträffande de sentida jordbrukande 
nybyggarna. I det senare fallet gällde det att undvika nattfrost 
men så bör ej ha varit fallet för stenålderns fångstfolk. I detta 
sammanhang bör också skillnad göras mellan sedimentuddar och 
åsuddar. Om sedimentuddar varit speciellt lämpliga ur kommuni-
kationssynpunkt har ej direkt kunna påvisas. Påpekas bör dock, 
att dessa ofta har sandstrand och därför ur geologisk synpunkt 
bör vara lämpliga för bosättning. Likaledes bör bosättning på 
uddar ha varit gynnad av t. ex. mindre besvärande isläggning än i 
vikar och uddarnas öppna läge bör ha underlättat torkning av 
fisknät samt bidragit till att minska somrarnas myggplåga. 
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I norra Finland kan också en tendens till uddläge iakttas men 
där gäller det boplatser på åsuddar eftersom landskapets något 
annorlunda karaktär gör, att vattendrag och höjdsträckningar del-
vis korsar varandra. Dessa uddar av åskaraktär bör därför skiljas 
från Umeälvens sedimentuddar eftersom de förra utgör en del i 
landskapets höjdsträckningar och därför borde vara lämpliga ur 
landkommunikationssynpunkt. Sedimentuddar har inte detta 
samband med färdleder till lands. 

Vid de allra senaste årens inventeringsarbeten har man också 
gjort den iakttagelsen, att boplatser ligger rätt ofta i anslutning 
till bäckutlopp. Denna tendens har inte påpekats vid de tidigare 
undersökningarna. 

Som beroende av den fjärde topografiska faktorn upptas bo-
platser koncentrerade till vattendragens sammanflöden. Inom det 
begränsade undersökningsområde som Lycksele sn utgör, är det 
två vattensystem som flyter samman med Ume älv, nämligen 
Juktån och Blåvikssjön. Vid Juktåns nedre lopp, där ett flertal 
öar, sandrevlar och vikar är belägna, påträffas också den tidigare 
omtalade boplatskoncentrationen. En liknande samling öar och 
vikar finns också vid Blåvikssjöns utlopp i Ume älv men — med 
en markant skillnad — nämligen att där är det endast ett fåtal 
boplatser. 

Tidigare har påvisats gynnsammare förutsättningar för bebyg-
gelse vid Juktåns utlopp vad beträffar berggrund, jordart och ås-
bildningar. Viktigt för att förklara skillnaden är också, att Juktåns 
sammanflöde är en centralpunkt för färder efter Ume älv och för 
turer efter det vidsträckta vattensystem som bildas av Juktån, 
Storjuktan, Fjosoken och Överstjuktan och sedan ända upp till 
fjällen. Blåvikssjön ingår i ett begränsat vattensystem med bara 
några mindre sjöar. Koncentrationen vid Juktåsammanflödet skul-
le avspegla ett gynnsamt läge i förhållande till ett vidsträckt upp-
land, en plats där de två kommunikationslederna Ume älv och 
Juktån möttes och varifrån fanns goda möjligheter för färder mot 
hav och fjäll. Tidigare har också av Hvarfner påpekats, hur det i 
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flera norrländska vattensystem finns påtagliga boplatskoncentra-
tioner just inom området ungefär halvvägs mellan hav och fjäll. 

Till sist skall här behandlas den femte topografiska faktorn, bo-
platsernas koncentration invid forsar. Inom Lycksele sn finns vid 
Ume älv sammanlagt tio forsar och i anslutning till åtta av dessa 
kan också boplatser konstateras. Dessa forsar tycks vara av två 
slag, dels Hällforsen, Kvarnforsen och Toskforsen, där omgiv-
ningarna består av sandiga stränder och åsar samt där älvens lopp 
också vidgas. Inom dessa områden skulle därför även tidigare 
nämnda topografiska och geologiska faktorer ha en gynnsam ef-
fekt. Tuggenforsen, Snaraforsen och Flottarforsen förefaller 
i huvudsak ligga inom moränområden. Boplatser vid dessa 
forsar skulle således vara exempel på fyndlokaler inom vanligtvis 
bosättningsfientliga områden. Däremot tycks Rusforsen, Bålfor-
sen och delvis även Tuggenforsen inte ha inbjudit till bosättning. 
Dessa forsar ligger också inom moränrika områden där samtidigt 
älvens lopp smalnar. Forsarnas gynnsamma effekt har ej kunnat 
eliminera de övriga negativa faktorerna och leda till uppkomst av 
boplatser. 

Koncentrationerna av boplatser vid forsar skulle kunna förkla-
ras av flera samverkande orsaker. I första hand brukar påpekas, 
att vid dessa platser hade jägar- och fiskarfolk goda möjligheter 
till fiske, kanske främst då på strömlekande fisk. Laxfisket har 
under långa tider fram till våra dagar varit av stor betydelse för 
bebyggarna vid forsarna. Dessutom kunde dessa platser använ-
das för jakt genom att viltet drevs fram mot forsen och ned i äl-
ven för att där omkomma i strömvirvlarna. I detta sammanhang 
bör erinras om Nämforsen i Ångermanland, där på de kala häl-
larna hundratals bilder av jaktbart vilt har ristats in i magiskt syf-
te för att fångstfolket skulle kunna få ett säkrare jaktbyte. 

Under en tid då älvarna var de naturliga kommunikationsle-
derna genom älvdalarna från havet till fjällområdena utgjorde 
också forsarna lämpliga rast- och omlastningsplatser. Härvid skul-
le samma förhållande gälla såväl för stenålderns fångstmän som 
för senare tiders nybyggare fram till dess att det nutida landkom-
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munikationsnätet kunde tas i bruk. Umeälven har en relativt flack 
fallkurva och bör därför också ha varit en lämpligare färdväg än 
t. ex. Skellefte och Pite älvar. 

Olika faktorer har således inverkat på stenåldersmänniskornas 
val av uppehållsort. För koncentrationen av boplatser vid Juktåns 
nedre lopp och inflöde i Ume älv kan minst fyra positiva fakto-
rer iakttas, nämligen att på Umeälvens och Juktåns nordöstra 
strand finns fyllitberggrund, som har nedkrossats till finkornigt 
material, att en rullstensås — Umeälvsåsen — där korsar ett vat-
tendrag, att vid sammanflödet finns ett stort vattenområde, rikt 
på låga öar och lugnvatten och att två vattenleder där förenas. 
Vid denna boplatskoncentration finns således stränder med grus, 
sand och grovmo, lämpliga för bosättning, samt goda kommuni-
kationsmöjligheter både på vattendragen och till lands via en rull-
stensås. 

För boplatserna vid Hällforsen finns åtminstone tre gynnsam-
ma faktorer: att stränderna är låga och har ett markant inslag av 
sand och grus, att uppströms och nedströms forsen vidgas älvens 
lopp samtidigt som där finns lugnvatten samt att boplatserna lig-
ger i närheten av en fors. För de övriga boplatserna konstateras 
också en eller flera av de ovan nämnda geologiska och topogra-
fiska faktorerna. 
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ETT DRÄP I AGNAS 1686 
ETT DOMBOKSPROTOKOLL MED KOMMENTAR 

K om för rätten hustru Cicilia Johans dotter i Agnäse och kla-
gade öfwer sin granne Mats Påhlsson, att han hennes Man Hind-
rich Mårtensson så illa med een Knijf honom slagit hemma uthi 
byn Agnäset hoos Påhl Påhlsson, fiorton dagar för Påsk (: som 
war d. 21 Martj sidstledne :) att han otta dagar ther efter ( : som 
war d. 28 Martj :) ähr död blefwen, henne till stoor sorg och 
saknad; begiärandes fördenskull att Mats Påhlsson för sin Mans 
lijf swara måtte och wederbörligen afstraffas. 

Mats Påhlsson i Agnäset strax på ferska gierning fast tagen af 
Cronones Lendsman och nu för rätten stälter, kunde intet neeka 
att han icke tagit lijfwet af sin granne Hindrich Mårtensson med 
thet han warit wållande till hans död men sade thet wara skiedt i 
fyllerij och Hindrich först slagit till, hwilket sig således tilldrog att 
the begge Nembl. Hindrich och Mats tillijka medh Grannen Olof 
Matsson och Hindrichs dräng Pehr Pehrsson wore komne tillhopa 
hoos Pål Påhlsson i Agnäse om een Söndags afton, sedan de warit 
i bönen hoos Olof Matsson, att talas wid om Swediefällande 
hwarest the thet giöra skulle, kiöpte så för hwar sina 9 öre bren-
wijn, som wij såppe tillhopa hoos Påhl Påhlsson i Agnäse; under 
thet wij hölle på att suupa komme wij först tillhopa att ordkas-
tas om een Båth iag länt af Oloff Matsson och Hindrich olåfwan-
des tagit att roo öfwer Åhn med, sädan när thet talet war ändat, 
kom min StiufSohn Lars Matsson een lijten gåsse in, som Modren 
skickat efter mig, honom tilltalar Hindrich Mårtensson hårt, och 
säger om du gåsse intet achtar Boskapen ifrån min slott i Åhr 
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skall iag slå eller piska tig, hwaraf gåssen begynte gråta och gick 
uth; iag räcker Hindrich handen seijandes, nog skall tu få slå ho-
nom, allenast tu intet giör illt åt Boskapen, ty då du hootat, ähr 
ock ondt ther på fölgdt. 

När wij således komme tillhopa om gietningen och Creaturen 
att träta, slår han een gång åth mig öfwer bordet, ther iag satt på 
bänken, men blef hindrat af the andra så att han intet hittade 
mig; litet efter slår han åther till med Knyttenäfwan åth Hufwu-
det och hittar mig i Axelen, stijger så op på gålfwet och roopar du 
hund kom hitjt, då stijger iag op ifrån bordet och tenchte allena 
gifwa honom ett merkie till dess wij kunde komma till rätta med 
hwarandra; När iag opkom på gålfwet mötte han mig och i det 
samma han tager mig i håret wid Sängen, skiär iag honom några 
såår som togo wärre än iag tänkt, hwarpå han otta dagar efter ähr 
död blefwen. 

Mädan Hindrich låg till sängs innom the otta dagar, war iag till 
honom och sökte förlichning, då han hade hopp att komma sig 
före igen och gaf mig till på Siälenäs wegnar. Hindrich war een 
sådan som alltijd wille råda öfwer the andra grannarne och gierna 
slåss; beder om Nåd att niuta lijfwet för sin hustro och barn skull 
och will gierna förlijka Hindrichs änkia. Hindrich och Mats wore 
Syskonebarn, ty Hindrich som döden leed war född af Systren 
och dråparen Mats af Brödren. 

Efter detta inkallades Olof Mattsson i Agnäse begges Syskone-
barn som efter aflagd eedh wittnade att förledin d. 21 Mart j som 
war een Söndag komme samptelig grannarne tillhopa hoos mig 
att hålla bön Mässotijden efter wij intet kunde komma till Kyr-
kian för then swåra och långa wägen skull Nembl. 7 gambla mih-
lar uthur fiället, efter förrättat böön ginge the hwar hem till sitt, 
när iag ätit in emot aftonen går iag till Påhl Påhlsson i mening att 
begiära mig een Yxa att fälla Swedieland med, då sitter ther för 
mig Hindrich Mårtensson och Mats Påhlsson, ther hoos Pehr 
Pehrsson, män Påhl Påhlsson låg i Sängen, lijtet efter iag war in-
kommen säger Mats Påhlsson wore grannen Johan här så finge 
wij taga oss hwar sin Koosa Brenwijn och hade 2 eller 3 st: grå-
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skin som han wille gifwa uth för brenwijn, men Påhl och hans 
hustro wille intet få uth något brenwijn uthan penningar, skickar 
så Hindrich Mårtensson sin dräng Pehr Påhlsson efter sin pungh, 
när han kommer löser Hindrich gråskinnen af Mats; sättia sig så 
till bords och kiöpa hwar sina twå Koosar Brenwijn. Som Påhl 
Påhlsson låg i Sängen och iag gick på gållfwet bidia the oss i lag 
med sig; hwarpå wij oss settia när them. 

Under thet the sittia och suupa Brenwijn, sluuta Hindrich och 
Mats rechningh sig emellan om något smått och woro goda wän-
ner. När the suupit hwar sina 2 Koosar wille Mats gå hem och 
gick ått dören, män då haar Hindrich tagit in een Koosa Brenwijn 
på nytt, säger då till Mats, Bror kom och suup een gång försmå 
mig intet; Mats går tillbaka och sätter sig i sitt rum på benken 
ofwan bordet. 

Strax efter kom Mats StiufSohn efter Fadren; då säger Hind-
rich till honom Lasse om du låter Boskapen äta op min slott i Åhr 
skall iag slå tig; ther på rechte Mats Hindrich handen, seijandes 
slå honom och tag Skällorne of Boskapen, män giör intet min bo-
skap ondt. Då sporde Hindrich sin granne Påhl Påhlsson till om 
han giordt honom eller hans boskap någonsin ondt? Påhl swarade 
neij. Sammaledes frågade han mig? iag swarade och neij att jag 
intet ther af wiste. Sädan tillsporde han Mats Påhlsson om han 
giordt hans Boskap ondt? Mats swarade twå gånger haar du giordt 
mina Boskap ondt, een gång mina gietter andra gången mina 
Koor och det ähr tina egna ord; Hindrich sade tet liuuger du som 
een skielm och wille slå till Mats det Påhl Påhlsson, som satt emel-
lan, wägrade och badh them tijga med sådandt tahl och sökia lag 
och rätt med hwar andra. 

Lijtet efter som the än toges om thet samma slogh Hindrich 
öfwer bordet Mats i axlen mäd Knyttnäfwan, och gick sädan på 
Gållfwet, hörde honom intet seija något. Mats Påhlsson skiuter 
Bordet ifrån sig och tränger sig fram om högsäts ändan, ther Påhl 
satt in på gålfwet; i medier tijd hölt Påhl Påhls hustru på och wille 
hafwa Hindrich uth på dören; män när han wid dören såg Mats 
wara kommen på gålfwet, skiuter han Påhls hustro ifrån sig och 
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möter Mats på Gålfwet; I det samma the mötas och fastna på 
gålfwet tillhopa, hugger Mats Hindrich med een Knijf i Bröstet, 
det ingen af oss wiste, för än Påhls hustro begynte roopa, hielp i 
Jesu nampn, Mats har Knifwen; då sprunge wij op och skillde 
them åth, the låge intet kull uthan stode; iag fölgde Hindrich hem 
då han war huggen ett dödssåår i Bröstet så att thet söntes som 
wädret wille ther uthgå när han andades, det andra äfwen i Brös-
tet bettre op under axlen, det tredie i Kinbenät så att tendren 
lyste genom; flera såår seijes han hafwa haft på ryggen, doch små 
them iag intet såg. 

När iag hemkom med honom till hustrun, blef hon så illa wid 
att hon swimmade bort och folket måtte bära wattn på henne, 
att vederqwäcka henne. 

Mädan Hindrich låg och iag war hoos honom een gång, sade 
han Mats skyller mig för sin Boskap, män intet kan iag något; 
iag swor fuller den gången myckit, om tet skulle giörat wet Gud; 
mehra sade Olof Mattsson sig intet hafwa att wittna. 

Sedan inhades Påhl Påhlsson dråparens Broder som efter före-
gående förmaningh att på sin Siähls saligheet wittna sanningen 
och aflagd eed, emädan inga andra wittnen än slächten öfwer alt 
warit tillstädes, berättade att om een Söndags afton sedan alla 
grannarne hållit böön hoos Olof Matsson och folket hwar hoos 
sig ätit lägger iag mig på Sängen att hwijla; När iag insombnat 
kommer Mats Påhlsson in, Strax efter Hindrich Mårtensson och 
wille kiöpa Brenwijn, Mats Påhlsson böd uth ett gråskin för bren-
wijn them hustrun intet wille hafwa, altså lade Hindrich uth pen-
ningar för Mats och sig, böde så mig och Oloff Matsson som i det 
samma war inkommen att suupe med sig det wij giorde och togo 
så wåra Koosar ther emot i lag. När wij så sittia kommer Mats 
Påhlssons gåsse in att fordra fadren hem, i det samma begynte 
the tala om giätande och ohägn, säger så Hindrich till gåssen Las-
se om tu låter Boskapen äta op mina ängiar och Slott i åhr skall iag 
slå eller piska tig. Mats räcker handen till Hindrich och säger du 
skall få slå honom och taga Skellorne af Boskapen, allenast du giör 
Boskapen intet ondt. Hindrich frågade så mig om han haar giort 
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mig eller mina Creatur något ondt? iag sade neij, alldrig haar du 
giort mina Creatur ondt eller haar iag tig therföre skyllt, samma-
ledes frågade han Olof Mattsson? som och swarade neij. Äfwen 
så frågade han Mats Påhlsson? han swarade Jaa twenne gånger 
haar du giort mina Creatur ondt, een gång mina getter andra 
gången mina Koor, då blef Hindrich sticken, säger det lög du som 
een skielm, steeg op och wille slå till Mats, män iag hindrade ho-
nom och satte honom needer hoos mig på bänken. Än hölle the 
på samma thal och som iag intet wiste af springer Hindrich op, 
slår till Mats Påhlsson öfwer bordet och råkade honom med Knyt-
te näfwen i Axlen; strax kommer min hustro och wille hafwa 
Hindrich uth. 

När Mats settat lijtet springer han op ifrån bordet så att han 
tränger sig fram om Pehr Påhlsson och mig, möter så Hindrich på 
golfwet ändock min hustro låg emot och wille hindra them ifrån 
hwar andra, i det samma the så mötas och Hindrich wille fastna 
Mats i håret, hugger Mats honom i bröstet med telgknijfwen; 
hustrun roopar strax Mats haar Knifwen hielp i Jesu nampn. När 
iag kom op att skillia them åth hölle the tillhopa wid Sängen stå-
ende och Mats hög med Knifwen som tättast, dock satt då intet 
mehra än lijtet uthom handen på honom af Knifwen den han 
strax sleppte då iag fattade honom om armen, intet wiste iag af 
någon Knijf förr, eij heller såg någon Knijf wara framme på Bor-
det. När the wore skillde åth och Hindrich uth hafder, såg iag att 
Hindrich war huggen i bröstet och Kinbenet; han sade när iag 
kommer hem swimmar hustrun. Hindrich haar nog warit benägen 
till slåss, war snarsticken och stoormodig. 

Jag haar twenne gånger tillförende skillt Mats och Hindrich 
åth; då iag så när een gång af Hindrich hade blefwit illa slagen 
med ett wetträ; den andra gången swor Mats och leet mycke illa 
att iag them skulle skillia åth och intet låta hållas, therföre war 
thet intet så gått att löpa och skillia them åth; men hade iag trott 
att Mats haft fram Knijfwen hade iag hållit honom så länge lijfwet 
recht. Olof Matsson sade sig eij heller see någon Knijf på bordet. 
Wore intet myckit druckna, hade allenast suupit för 9 öre K:mt 
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Brenwijn på karlen. Påhl Påhls hustru ähr fallen i Barnsäng för 
änder hallf wecka sedan och kan således intet komma tillstädes. 
Pehr Påhlsson Mats halfbroder som efter alt detta inkallades hade 
samma tahl som the andra och att Mats Påhlsson först sprang op 
på benken och wille till Hindrich, män iag fattade i honom och 
drog honom needer till mig igen, då skiöt han bordet ifrån sig och 
trängde sig fram om Påhl Påhlsson och Olof Mattsson, råkades 
så på gållfwet, ther Hindrich strax af Mats blef skuren, på andra 
ändan af bordet stod een wäfstool. Fleera haar intet warit tillstä-
des öfwer detta slagsmåhl som kunde afhöras. 

Efter alt detta tillspordes Mats Påhlsson om han hade något 
att förebära till sin uhrsecht att han således lifwet tagit af sin gran-
ne och Syskonebarn, swarade intet annat än Hindrich så wäll som 
iag warit orsaken till denna olycka, i det han först slog till och iag 
tänchte allena gifwa honom ett merkie att wij sedan kunde få 
komma till Tings med hwar andra öfwer boskaps olycka och 
ohägn; hade någon hielp och botråd warit wid handen haar han 
wäll kommit sig före igen. 

Mats Påhlsson försökte förlika hust: Cicilia Hindrich Mår-
tenssons efterlefwerska och bad henne gifwa sig till för hans 
hustro och barn skull; der till hon hust: Cicilia i förstone neekade 
efter Mannen intet wille gifwa honom annorlunda till än på Siäle-
näs wegnar, dock onsijder swarade hon will öfwerheeten unna 
honom lijfet gier iag mig till frids för hans hustro och barn skull, 
allenast han hädan efter will wara een god granne. 

Tollfman Erik Nillson i Sunnansiö haar warit till Hindrich 
Mårtensson mädan han låg till Sängs, då såg han honom hafwa 
trenne Såår, det ena i bröstet under wartan, det andra op under 
armen, det tredie i Kinbenät, men wore då mäst igenswullnade 
och som han kunde tänkia blodet stoppat i lijfwet, hade lichwäll 
godt hopp om lijfwet och att komma sig före igen, som ock kun-
nat skiee ther någon hielp warit wid handen. Det såret under 
wartan söntes wara dödshugget. Giestgifwaren Erik Andersson i 
Afwa sade sig sett lijket på Kyrkiowallen då thet såret under 
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wartan syntest myckit diupt; det andra under armen intet så, det 
tredie på Kinbenätt, ett på hwarthera axlen som wore allena små. 

Efter denna ransakan tillspordes nembden om dess betänkiande 
1 Saaken som efter något öfwerläggiande pröfwade att Mats 
Påhlsson oträngder och onödder haar tagit lijfwet af Hindrich 
Mårtensson och kunde intet finna att Hindrich så stoora orsaker 
gifwit Mats till denna gierning att han icke wäll thet undwjika 
kunnat om han wellat; ty ehuruwäll Hindrich först slagit till Mats 
mädan the såtto wid bordet, haar dock Mats gifwit tillfälle till 
trätan genom sin beskyllning att Hindrich skall giort hans boskap 
ondt, och sedan bort settia stilla och intet medh Knijfwen op-
springa till den andre. 

Resolutio: 
Ehuru wäll Mats Påhlsson till sin uhrsecht att undwijka lifs-

straffet will förebära att Hindrich Mårtensson såsom benägen till 
slås hafwer i dryckenskap gifwit orsaken till detta slagsmåhl, med 
det han så hårt tilltalt hans gåsse och först slagit till, likwäll såsom 
Mats Påhlsson först gifwit tillfälle till denna träta genom thet han 
Hindrich under dryckesmåhl skyllt hafwa giort sin Boskap ondt, 
sedan upsprungit ifrån bordet ther han kunnat sittia stilla, i upsåt 
att merkia den andre, efter sin egen uthsago, och således på gållf-
wet med Knijfwen Såårat Hindrich sin granne och Syskonebarn 
att han otta dagar efter ähr död blefwin af samma sår, hwar med 
han begåt dråp i oträngda måhle uthan rätta lijfsnöd; warande 
ther hoos å Färska gierning tagen. Ty dömmer Häradsrätten ho-
nom Mats Påhlsson till döden i kraft af det 16 Cap: Såram. B: och 
2 Cap: dråpm. B: hemställandes detta under Högl. Kongl. Håfret-
tens wijdare högwisa betänkiande och omdömme. (Domb. 1686, 
Västernorrl. län, Arnäs tingslag, fol. 545. Ting i Ava gästgivare-
gård 2 juni 1686). 

Flovrättens utslag finns tyvärr ej bevarat, men att häradsrät-
tens dom blev fastställd är nog säkert. Efter 1686 omtalas Mats 
Påhlsson ej i skattelängd eller jordebok. 

Med anledning av de uppgifter som vi får dels i detta protokoll 
och dels i andra källor kan vi göra ett försök att påbörja en släkt-
historia för Påhl Påhlsson i Agnäs och hans syskon. 
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Påhl Påhlsson, som enligt uppgift i begravningsbok för Nord-
malings församling blev hela 111 år gammal, kom till Agnäs 1640 
från Viksjö finnmark i Ångermanland. Sannolikt har hans broder 
Mats samt hans ej namngivna syster och hennes man Mårten 
Hindrichson också kommit därifrån. 

Alla vid morddramat närvarande personer var släkt med var-
andra, sägs det i protokollet. Det framgår klart och tydligt att 
dråparen Mats Påhlsson, den dödade Hindrich Mårtensson och 
vittnet Olof Matsson sinsemellan var kusiner. I vilket släktskaps-
förhållande drängen Pehr Pehrsson stod till de övriga omtalas ej. 
Hindrichs änka Cicilia gifte snart om sig med en ung man som 
just hette Pehr Pehrsson. 

Db = Dombok för Arnäs tingslag (dit Nordmaling hörde). 
NB = Hembygdsbok för Nordmaling och Bjurholm. 

1) Påhl Påhlsson 1618—1729 (NB 468—472) 
Hans första hustru död före 1671 (Db 1671) 
Hustru nr 2: Anna Olofsdotter 1644—1744 
Barn i första giftet: 
Mats Påhlsson 
Påhl Påhlsson d. y. 
Olof Påhlsson (Db 1670) 
Anders Påhlsson (Db 1679) 
En dotter troligen gift med Olof Larsson i Brattsbacka (Db 
1679) 
Barn i andra giftet: 
Pehr Påhlsson 
Karin Påhlsdotter 1680—1754, gift med 1) båtsman Anders 
Nilsson Norman på Gamla Nordsjö 2) Daniel Pålsson i Mjösjö 
(NB 648) 
De i NB 471 omnämnda Daniel Pålsson och Sigrid Pålsdotter 
var möjligen barn till Påhl Påhlsson d. y. 

År 1681 klagar Mats Påhlsson i Agnäs på sin broder Påhl som 
sitter på samma hemman att han 1) tagit ett golv ur Mats ny-
byggda stuga, 2) bärgat en halv del av Mats humlegård, 3) 
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tillägnat sig bästa delen av en svedja som de bägge tillhopa 
hava fällt, 4) gjort bro över en bäck så att hans boskap kom-
mit in på Mats svedja och gjort skada på hans säd. Påhl döm-
des till böter. 

2) Mats Påhlsson troligen död före 1663 
Barn: 
Margareta gift med Johan Matsson i Bastuträsk (Db 1696} 
Mats Matsson i Agnäs, gift med en dotter till Mårten Nilsson i 
Nyåker 
Pehr Matsson 
Olof Matsson 
Hindrich Matsson 

3) En syster till gamle Påhl Påhlsson var gift med 
Mårten Hindersson, död 1697. Han kom till Örebäck 1649, 
till Agnäs omkr. 1660, till Örträsk omkr. 1682. Hustrun dog 
1678 (Db 1691), Mårten gifte om sig med Margareta Johans-
dotter. 
Barn i första äktenskapet: 
Margareta död 1735, gift med Erik Johansson i Örträsk 
Hindrich Mårtensson, g. m. Cicilia Johansdotter, övertog hem-
manet i Agnäs, dödad 1686 
Jonas Mårtensson, död 1709, g. m. Karin Matsdotter från 
Armsjön. Bodde i Armsjön 1686—1701 (Db 1692), sedan i 
Agnäs (Db 1700) 
Johan Mårtensson, död 1716, bodde först i Örträsk, sedan 
1692 i Agnäs (Db 1692) g. m. Kristina Olofsdotter 
Mats Mårtensson i Agnäs (NB 470) 
Anna 1647—1737, g. m. Samuel Johansson i örträsk (NB 146) 
Son i andra äktenskapet: 
Mårten Mårtensson, nybyggare i Rusele, g. m. Maria Mats-
dotter. 
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Du ska ta ämnet när du ser det och 
inte när du behöver det är en regel 
som speglar den viktiga roll ämnes-
virket en gång spelade i det dagliga 
livet. Trä användes till hus och in-
redning, till redskap och bohag, till 
uppvärmning och belysning. Den 
norrländska bygdens träålder har 
räckt fram till våra dagar, ja fort-
sätter väl ännu fastän den nu har en 
ny industriell innebörd. Det gamla 
självhushållets, timmermännens och 
bygdesnickarnas dagar är förbi. De 
bilder som här följer vill påminna 
om den gamla träkulturens rikedom 
på konstruktiv fantasi, arkitektonisk 
känsla och smak. 



T I M R I N G 
Knuttimringen är den byggnadsteknik, som från äldsta tid fram till 1800-
talets slut dominerat det nordsvenska husbyggandet. Metoden att samman-
foga väggar av liggande stockar, som i rätvinkliga hörn förenas med knut-
hak, har i Sverige säkert förekommit sedan vikingatiden, då den infördes 
österifrån som en teknisk nyhet. Den äldsta typen av knutar återfinnes 
ännu i våra myrlador, där de kallas tjäringsjyror, lappsjyror eller gapasjy-
ror, benämningar, som antyder deras enkla form. Knuthaket består av en 
halvrund fördjupning, vars djup varieras allteftersom man vill ha en gles 
eller tät vägg. I gårdshusen används mera utvecklade knuttyper. 1600- och 
1700-talens omsorgsfullt huggna snedhaksknutar avlöstes under det tidiga 
1800-talet av de s. k. nacksjyroma, vertikalt huggna överhaksknutar med 
en liten tröskel i bottnen. Senare uppträdde sågade, snickarmässiga knutar, 
laxknutar och låsknutar. 







Timringsverktyg, fr. v. lodbräda, husnavare, täljbila, husdrag, navarvinda, huggyxa. 



T I M M E R P R O F I L E R 
I många byggnader, framför allt stolpbodar, 
har man varit benägen att låta den övre 
våningen skjuta fram över den undre på in-
gångssidan. Dessa utkragningar vilar på ur 
sidoväggarna framspringande bärbjälkar, 
som ofta givits dekorativ utformning med 
en kantprofil av inte sällan medeltida typ. 
Vanligt är även att hela sidoväggarna skju-
ter fram och omsluter en ingångssvale. Sva-
lens väggar förses ibland med urtag, som i 
sin form växlar från bygd till bygd. Också 
när utkragningarna försvunnit uppträder 
profileringarna som rudiment i knutkedjor-
nas övre och nedre avslutningar där man 
kan skönja spår av djurhuvudformer. 







S T A V - o c h S K I F T E S V E R K 
I mellersta och södra Sverige avlöses knuttimringen som dominerande 
byggnadskonstruktion av skiftesverket, vars utbredning i stort sett sam-
manfaller med användningen av lövträ som byggnadsvirke. Skiftesverket 
har ett bärande ramverk sammansatt av hörnstolpar, syll och väggband. 
Väggfyllnaden består av liggande timmer eller plank, som infogas i rännor 
i stolparna. Denna väggkonstruktion förekommer även inom det norrländ-
ska knuttimringsområdet, i Västerbotten har den framför allt kommit till 
användning i långlogar med sidoplacerad körbana, där genomgående tim-
rade tvärväggar saknas. En liknande konstruktion med stående väggfyll-
ning kan möjligen härledas ur det ålderdomliga stavverket, som kom till 
användning i våra äldsta kyrkor. I dessa utgjordes väggarna av i marken 
neddrivna sinsemellan hopnåtade plank, som upptill hölls samman av kraf-
tiga liggande hammarband. Senare former av stawerk hade nertill syll. 
Väggar av liknande typ finns häruppe i en del enkla uthus, men också i 
byggnader där stående timmer givits en omsorgsfull fogning ofta med in-
fällda lösa fjädrar. Denna sistnämnda konstruktion användes i många av 
de trähus som uppfördes i Umeå stad efter stadsbranden 1888. 





Teckningen upptill t. h. visar en vägg i skiftesverk i tvärsnitt, t. v. 
en vägg med stående timmer. Bilden t. v. är från en smedja i Tärna 
socken, där väggarna utgörs av störar nedstukna i jorden. Bilden 
ovan visar en långloge i Burträsk socken med vägg i skiftesverk. 



G A T A R 

Ett speciellt problem erbjöd infogandet av vertikala element i 
liggtimmerväggar. När väggarna torkade och timret krympte fick 
inte väggarna hindras från att sjunka ihop, hängde stockarna 
upp sig blev väggarna glesa. Det var emellertid nödvändigt att i 
dörr- och fönsteröppningar stående s. k. gåtar fogades in både 
som stöd åt väggen och åt dörren eller fönstret. Gåtarnas mång-
skiftande former framgår av teckningarna nedan. De ålderdom-
ligaste, bredaste gåtarna finner man på stolpbodarna. Bilden 
t. h. visar en gammal stolpbod i Degerfors, med breda gåtar, 
urfasningar i överliggare och tröskelstock samt flattäljda ändar 
på det mot gåtarna anslutande rundtimret. 





S T O L P K O N S T R U K T I O N E R 



Foto: Nordiska Museet. 

Förrådshus på stolpar har vid utbredning på jordklotet. Mest ut-
präglade möter de i Skandinavien i de lapska njallorna, förrådsbo-
dar, som uppförts på ofta rotfasta stolpar. Livsmedel kunde i dem 
tryggt förvaras undan vilddjuren. Funktionellt motiverade är likaså 
kornbodarnas stolpunderreden, vilka dock inte behöver vara så 
höga för att skydda mot markfukt och råttor. Stolparna vilar där 
på en eller ett par hopknutade timmervarv. I utformningen av stol-
parna ges prov på ålderdomliga profileringar. 



En slagtröskningsloge i örträsk har 
ett ålderdomligt stolpunderrede hop-
fogat av fyra stockar med kvarsittan-
de rotben, som bildar de bärande 
stolparna. 





Ovan en s. k. lappbod från Tärna. 
Stolpen är här placerad intill under-
redets knutning, rider ej över knu-
ten som i kustbygdens stolpbodar. 

Bilderna är hämtade ur det material 
som samlats under länsmuseets se-
dan 1949 pågående bebyggelseunder-
sökningar. De ingick i utställningen 
Träålder som anordnades i samband 
med invigningen av Norrlands Bygg-
tjänst 1963. 

Teckningar och layout: 
Göran Carlsson. 
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100-årsdagen av första 
stadsfullmäktigesamman-
trädet i Umeå högtid I ¡g-
hålles med en utställning 
av kartor, byggnadspla-
ner och fotografier i ses-
sionssalen i rådhuset. Ut-
ställningen demonstreras 
här vid ett fullmäktigesam-
manträde av stadsingenjör 
Nils Orring. 

J a n u a r i 

Den 
1 Förs ta högmässogudst jäns ten i Tegs nyb i ldade pastorat med 

pred ikan av ky rkoad junk t David Linds t röm. 

3 100-årsdagen av första s tadsfu l lmäkt igesammanträde t i Umeå. 

HSB-fast igheterna vid Järnvägstorget över lämnar 30.000 kr . 
till torgets p r y d a n d e med ett skulpturverk. Fullmäktige instif-
tar ett s tadens ku l turs t ipendium. 

Lod ju r på visit i Storsele by, Vilhelmina socken. 

11 Till byggnadsarbeten vid medic inska högskolan i Umeå begär 
ecklesias t ikminis tern i s ta tsverksproposi t ionen 2.188.000 kr . 

Eckles ias t ikminis tern t i l ls tyrker, att r iksdagen skall fatta pr in-
cipbeslut om upprä t t ande av tekniskt gymnas ium i Umeå 
l andskommun f rån 1 juli 1964. 

Pedagogiska h jä lpmedelscent ra le r föreslås i bl. a. Umeå. 
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I s ta tsverksproposi t ionen är upptaget ett anslag på 572.000 kr . 
till matemat isk-naturvetenskapl ig och samhällsvetenskaplig ut-
b i ldning och fo r skn ing i Umeå för kommande budgetår . 

För statlig b i l inspekt ion i Umeå upptages i s ta tsverksproposi-
t ionen 950.000 kr., varav 300.000 be räknas åtgå inneva rande 
budgetår . 

För ny telebyggnad i Vilhelmina och utbyggnad av telestatio-
nen i Umeå beräknas en totalkostnad av resp. 1.650.000 och 1 
mil jon k ronor . 

Undersökn ingar vid Stekenjokk i Vilhelmina socken ha r visat 
förekomst av minst 11 mi l joner ton malm. 
Ratans lotsplats föreslås i s ta tsverksproposi t ionen u p p h ö r a 
f r o m 1964. 

13 Vid jun io r l andskamp i boxn ing i Umeå segrar Sverige över 
F in land med 7—3. 
Teol. dr Olaus Bränns t röm, sedan elva år ky rkohe rde i Tä-
rendö, instal leras som kyrkoherde i Burträsk av biskop Ivar 
Hylander . 
Stor l od ju r shanne skjuts av Er ik Viktorsson, Lövnäs, Vilhel-
mina socken. 
Till o rd fö rande i d i rekt ionen för Umedalens s jukhus åren 
1963—66 utses lagman Bengt Sandström, Umeå, ef ter landshöv-
ding Fi l ip Kris tensson. 

17 Assar Rönnlund , Umeå, få r i Stockholm som årets man 1962 
mottaga en guldklocka och Zingo-st ipendiet på 5.000 kr . 

18 Vattenfalls guldhjä lm — en utmärkelse för gott a rbe ta r skydd 
— tilldelas byggnadschef K. F. Wård , Umeälvs-arbetena, Umeå. 
Fabr ikö r J. A. Gothnell, Vännäsby, avlider. Han var född 1891. 

25 Kooperat iva fö rbunde t s ledning beslutar förlägga ett regional-
kontor för Nor r land till Umeå. 
Till o rd fö rande i Umeå stads kyrkoful lmäkt ige utses annons-
chef Tore Lundquis t . 

26 Västerbottens f i skevårds förbund bi ldas i Umeå genom sam-
manslagning av fö rbund i nor ra och södra länsdelen. 
Till o rd fö rande i Norsjö kommunal fu l lmäkt ige väljs John 
Lindberg . 
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Malå kommunalfu l lmäkt ige väljer Karl-Enar Berglund, Malå-
träsk, till o rd fö rande . 

F. c iv i l försvarsdi rektör Robert Nilsson, Umeå, avlider. Han 
var född 1890. 

28 Till Holmsunds kommunal fu l lmäkt iges o rd fö rande väljs Wi-
dar Sellberg. 

Fullmäktige t i l ls tyrker länss tyrelsens förslag till kommunal-
block, i nnebä rande för Holmsunds del ans lu tn ing till Umeå-
blocket. 

29 Enligt av Sveriges l äkare förbund för in r ikesmin is te rn presen-
terad plan få r Umeå och Skellefteå före 1970 läkarhus med spe-
cia lutrustning. 

Folkuniversi te tet inleder sin första tvåbetygskurs i Umeå. 

31 Kommuna lnämnden i Stensele får kommunalfu l lmäkt iges be-
mynd igande att på Vallnäs 1 : 1 3 och Luspen 9 : 3 u p p f ö r a en 
central b i lverkstad ocli serviceanläggning för 1,1 mil jon kro-
nor. 

Lärarutbildningssakkunniga anser, alt lärarhögskolor bör in-
rättas i Umeå och Uppsala. 

Framställningen från byamännen i Raukasjö, Rusksele och 
Storjola om medel till en ödebygdsväg Slorjola—Ankarvattnet 
bör inte föranleda någon regeringens åtgärd, anser länsstyrel-
sen i Östersund. 

Lärarkollegiet vid medicinska högskolan i Umeå tillstyrker ett 
utredningsförslag om att i Umeå inrätta ett sjukgymnastinstitut 
med start 1 juli 1966. Med detta bör samordnas ett arbets-
terapeutinstitut. 

38 minusgrader uppmäts tretiondagshelgen i Norrstrand, 
Åsele. 

Länsstyrelsen förordar hos kammarkollegium att beslut sna-
rast fattas om en sammanläggning av Umeå stad och lands-
kommun från 1 januari 1965. 

Domstolskommittén anser att hinder ur judiciell indelnings-
synpunkt inte möter mot Umeå landskommuns förening med 
Umeå stad. Frågan om sammanslagning av återstående delar av 
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Umeå domsaga med Västerbollens södra domsaga bör utredas. 

Västerbottens södra och norra fiskevårdsförbund hävdar i 
skrivelse, att innan Vattenfall hunnit lämna in ansökningar om 
byggen i VindeUilv-systemet till vattendomstolen, bör frågan 
om Vindelälven tas upp pä nytt. Norrlands naturvärn bestri-
der hos kammarkollegium, att Vindelälven skall få byggas ut. 

I skrivelse till k. m:t frän lektor Olof Rune, JJmeå, professor 
Per Lindahl, Stockholm, och förste intendent K. Curry-Lin-
dahl, Stockholm, begärs, alt Vindelälven med hänsyn till dess 
vetenskapliga värden skall undantas frän utbyggnad, i första 
hand under en treårsperiod. Norrlandsförbundet påkallar hos 
kommunikationsdepartementet allsidig utredning om Vindel-
älven. 

Planeringen för de provisoriska lokalerna på Berghem för aka-
demisk undervisning hösten 1963 i vissa centrala natur- och 
samhällsvetenskapliga ämnen i gång. Forsla etappen omfattar 
500 kvm. lokalyta. 

Vattenfalls planer på en reglering av Gautojaure i Laisätvens 
övre lopp skall senareläggas några år, meddelas det. 

/ yttrande över en inom ecklesiastikdepartementet utarbetad 
PM rörande det högre utbildningsväsendets utbyggnad anser 
lärarkollegiet vid medicinska högskolan i Umeå, att målsätt-
ningen för Umeå-universitetets utbyggnad bör vara 6- till 8.000 
studenter år 1970. 

Mentalsjukvårdberedningens byggnads- och utrustningsdelega-
tion och Västerbottens Icins landsting enas om att gemensamt 
utreda möjligheterna att förlägga enheter för vuxna egentligt 
mentalt sjuka i anslutning till lasaretten i Umeå och Skellefteå. 
Preliminärt har man utgått från 't50 platser för mentalsjukhu-
set i Umeå och 270 för motsvarande vårdenhet i Skellefteå. 
Utredningens arbete pågår. I anslutning hcirtill undersöker 
delegationen möjligheterna att använda Umedalens sjukhus för 
annat ändamål. 

Burträsk tilldelas 200.000 kr. av arbetsmarknadsstyrelsen för 
uppförande av ett ostlagringshus, kostnadsberäknat till 400 000 
kronor. 

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fastställer arbetsplan för 
ombyggnad av väg 361 Storuman—riksgränsen vid Umbukta 
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mellan Umfors och Umbukta på vissa delar. Våglängden är 
5.7^0 m. och kostnaden beräknas till 1,9 miljon kronor. 

Samarbetsgrupp för högskolorna i Umeå bildas. Den statliga 
umekommittén, student- och lärarkårerna, landstinget och sta-
den är företrädda i gruppen. 

Fjällräddningsradio monterad i Tärnafjällen — på Laisalidens 
högfjällshotell. 

Februari 

Förberedande sammanträ-
de den 13 februari för 
sammanläggning av Umeå 
stad och Umeå landskom-
mun. (Från vänster hrr 
Kli Is-Erik Årre, Torsten W . 
Persson, Sigurd Karlsson, 
Olof Löfgren, Gunnar As-
pegren, Gösta Persson, 
Holmfrid Nordström, Folke 
Gabrielsson och Folke 
Bäckström). 

Den 
1 Drä tse lkammaren i Umeå t i l ls tyrker nybyggnad av en hel hög-

stadieskola på Haga för elever f r än Haga och Sävar samt till-
byggnad av nuva rande Haga-skolan för sammanlagd kostnad 
av 5,8 mi l joner k ronor . 

2 Skellefteå Ba rnens dagsfören ing 25-årsjubilerar . 

2-3 Tallbergs missions- och ungdomsfören ing f i r a r 50-årsjubileum. 

3 Västerbottens läns kons t förening inleder vårsäsongen med en 
utstäl lning av skulptör Martin Holmgren. Utstäl lningen pågår 
t o m den 11 februar i . 

4 Kulturvecka vid Umeå fo lkskolsenunar ium med bl. a. utställ-
n ing och föredrag av Berta Hansson. 

9 Västerbottens spor t f i skeklubb 40-årsjubi lerar i Umeå. 

125 



1IÄNT 1963 

10 Svenska mästerskaapet i v in te r tvåkamp i Umeå. Segrare: S.-O. 
Axelsson, Dala-Floda. Bäste väs terbot tning bl ir Tage Lundin , 
Dorotea, på 9:e plats. 

12 F. r iksdagsman P. J. Näslund, Sörnoret , Åsele, avl ider . Han 
var född 1886. 

13 Sammant räde med f y r a represen tan te r för va rde ra Umeå stad 
och l andskommun för fö rbe redande arbeten in för sammanslag-
ningen av stad och kommun. 

14 Stensele kommuna lnämnd tillsätter ett turist- och f r i t ids råd . 

14- Riksförbundets för b i ldande konst vandr ingsuts tä l ln ing »Vat-
17 tenfärg och kri ta» i Vindeln. Samtidigt visas skulpturer och 

teckningar av Martin Holmgren. 

15 Regeringen avslår Vännäs köpings f ramstä l ln ing om upprä t -
tande av ett al lmänt gymnas ium i köpingen. 

Förs te läkaren vid Umedalens s jukhus H. Rettig u tnämns till 
över läkare vid Hälsinge s jukhus i Bollnäs. 

Mot länsstyrelsens förslag att Hörnefors skall ingå i Umeå 
kommunblock beslutar s tadsful lmäktige i Umeå med 18 röster 
mot 16 att avstå Hörnefors till Nordmal ing. 

Stadsful lmäktige i Umeå beslutar låta upprä t ta skissr i tn ingar 
till nyt t å lde rdomshem för 70 vårdpla tser . 

17 Skellefteå AIK erövrar s i lvermedal jerna i SM-serien i ishockey 
ef ter Djurgårdens IF, som blir mästare för t ionde gången. 
Assar Rönnlund , Umeå, och Ragnar Persson, Föllinge, bl ir 
svenska mästare på skidor 30 km. i Luleå med t iden 1.56.03. I 
lagtävlingen kommer IK Järven, Jörn , på t red je plats med ti-
den 6.13.37. Segrare : Sälens I F 6.05.33. 
Barbro Mart insson, Skellefteå, n r 3 på 10 km. för damer vid 
SM i Luleå med tiden 39.56. Segrare: Toini Gustafsson, Like-
näs, 38.43. 

18 Till o rd fö rande i Umeå Röda kors väljs f ru Greta Sahlin. 
Natten till denna dag uppmäts 41 grader kallt i Villvattnet, 
Bur t räsk socken. 

19 Vid Svenska mästerskapen på skidor i Luleå blir Assar Rönn-
lund, på 15 km. trea med t iden 53.01. Segrare: Ragnar Persson, 
Föllinge, 52.23. 

126 



1IÄNT 1963 

Barbro Mart insson, Skellefteå, p lacerar sig på t red je plats i da-
mernas 5 km-lopp, med 18.27. Segrare : Toin i Gustafsson, Li-
kenäs, 17.57. 

23 Svenska Cellulosa AB belönar i Holmsund 370 ve teraner med 
ända upp till 52 t jäns teår . Utmärkelsen bes tår av guldnålar 
med br i l j an te r och rub ine r samt akt ier . 

24 Assar Rönnlund , Umeå, blir i Luleå svensk mästare på 50 km. 
skidor på 3.15.06 före Sture Grahn, Lycksele, 3.17.37. Lag-
mästerskapet hemföres av Lycksele I F (Sture Grahn, Åke 
Karlsson och Evert Holmgren) med t iden 10.12.41 före Älvda-
lens IF, 10.18.39. 
I tävling i skidfäl tskyt te i Östersund, gäl lande svenskt och nor-
diskt mästerskap bl ir S. O. Lindgren , Gräsmyr, tvåa med 100,07 
poäng. Segrare: A. Wiklund, F 4, Frösön, 94,53 poäng. Väster-
botten blir t redje länslag, 550,04 poäng. Segrare : Norrbot ten , 
536,27 poäng. 

25 Represen tan te r för Umeå stad och l andskommun enas i p r in -
cip om att för Umeå-regionen i Teg bygga en islada med konst-
f rusen is och l äk ta ru t rymmen för minst 4.000 personer . Kost-
nade rna beräknas till 1.051.000 kronor . 

27 Clemensnäs IF bl ir allsvenskt ishockeylag genom att i sista 
kvalmatchen besegra IFK Umeå med 6—2. 

28 Chefsskif te vid Holmsundsgruppen inom SCA: di rektör Bertil 
Haslum e f t e r t r äde r d i rektör Lennar t Gabrielsson, som tillträ-
der som verkstäl lande di rektör vid Bergvik-Ala. 
Fo lkbi ldn ingsfören ingen Minerva i Umeå f i ra r 60-årsjubileum. 

Förslag till indelning av provinsialläkardistrikt överlämnas till 
medicinalstyrelsen av Västerbottens läns landstings förvalt-
ningsutskott. Bl. a. föreslås treläkarstation i Vilhelmina. 
Rundviks sågverk — Västerbottens äldsta ramsåg — skall mo-
derniseras för c:a 4 miljoner kronor. Brädgården kommer att 
så gott som fullständigt försvinna. 
Ortsbefolkningen protesterar och Västerbottens läns natur-
skyddsråd avstyrker byggande av kraftverk i Byske älv. 
Tre cancerforskare i Umeå, professor Lars-Gunnar Larsson, 
laborator G. Hettinger och laborator Sven Bergman, tilldelas 
forskningsanslag av Riksföreningen mot cancer. 
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Länsstyrelsen uttalar sig för forcerad takt i utbyggnaden av 
TJmeå universitet. 

Byggnadsstyrelsen begär för utbyggnaden av Umeå universitet 
för 1963J64- medel motsvarande en förbrukning av 5,2 miljoner 
kronor. Med skisserat program synes medelsförbrukningen bli 
c:a 10—12 miljoner kronor årligen under några är. 

Enligt väg- och vattenbyggnadsstyrelsens förslag till fördelning 
av rambeloppen för 196b års vägbyggnadsverksamhet får Väs-
terbottens län 7 miljoner kronor till riksvägar, 10 miljoner till 
länsvägar och 2,5 miljoner till ödebygdsvägar samt 4 miljoner 
kronor till vägunderhållet under samma kalenderår. 

1955 års universitetsutredning föreslår i sitt betänkande om 
universitetens och högskolornas organisation och förvaltning, 
alt medicinska högskolan i Umeå och landläkarinstitutet i 
Umeå bör infogas som fakulteter i en organisatorisk enhet med 
namnet Umeå universitet. 
Umeälvens vattenregleringsförening och vattenfallsstyrelsen 
informerar kammarkollegium m. fl. om planer på reglering av 
Abelvattnet och utbyggnad av Gejmåns kraftstation i Tärna 
kommun. 

Skogsägareföreningarnas eyna storindustrier, däribland Norr-
lands Skogsägares Cellulosa AB (NCB) med cellulosafabri-
ken i Hörnefors bildar ett gemensamt försäljningsbolag. Bola-
get blir det till storleken tredje företaget inom branschen. 
Landstingets förvaltningsutskott beslutar komplettera utrust-
ningen vid Umeå lasarett samt verkställa en del ombyggnader 
vid öronkliniken, förse ögonvården vid Skellefteå lasarett med 
bättre utrustning, göra ombyggnader vid Hällnäs sanatorium 
och Vindelns folkhögskola. 
Länsskolniimnden tillstyrker hos regeringen framställning från 
skolstyrelsen i Skellefteå alt fä påbörja försöksverksamhet 
med fackskolor kommande läsår. 
Kommunalnämnden i Vilhelmina tillsätter en kommitté för att 
utreda frågan om ett fritidsområde inom kommunen. 
Fil. kand. Sune Jonsson i Sveriges Radios umefilial tilldelas 
ett statens arbetsstipendium på 10.000 kronor. 
Universitetskanslern uttalar sig för all ett sjätte universitet 
bör inrättas med huvudinriktning på teknisk, malematisk-
naturvetenskaplig, ekonomisk och samhällsvetenskaplig utbild-
ning. Planering bör påbörjas omedelbart. Universitetskanslern 
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Vid invigningen av Gustaf 
V:s jubileumsklinik vid 
Umeå lasarett informerar 
här professor Lars-Gunnar 
Larsson konungen om bea-
tronens funktioner. 

vill vidare ha principbeslut om en humanistisk fakultet i Umeå. 
Han anser vidare, att intagningen till medicinsk utbildning bör 
ökas i Umeå med 40 nybörjare utöver gällande utbyggnadspro-
gram. 

Regeringen godkänner styrelsens för Mo och Domsjö AB:s so-
ciala fond beslut att avsätta 591 A3b kr. till en surskild stiftelse 
till förmån för de anställda vid Hörnefors fabriker, vilka den 
1 september 1961 av Mo och Domsjö AB överläts till Norrlands 
skogsägares Cellulosa AB (NCB). Stiftelsen får benämningen 
NCB:s sociala fond II. 

Mars 

Den 
1 Avdelning av Svenska Företagares R iks fö rbund bildas i Lyck-

sele. 
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Förs ta massa t ranspor ten med tåg f r ån Bowater fabr iken i So-
f iehem till u thamnen i Holmsund. P r å m f r a k t e r n a är därmed 
ett minne blott. 

2 Södra Lapp lands miss ionsfören ing och Västerbottens Ansga-
r i e fö rbund sammanslås vid möte i Vindeln till Svenska Mis-
s ionsförbundet (SMV). 

3 Gustaf V:s jubi leumsklinik vid Umeå lasarett , som skall funge-
ra som regionalcentra l för rad io te rap i och tumördiagnost ik i 
övre Norr land , invigs av kung Gustaf VI Adolf. 

Nya na t tvardskär l —- kalk, oblatask och patén — som skänkts 
till Nysät ra kyrka tas i bruk. 

Nordmal ings Röda kors-krets f i r a r 50-årsjubileum. Den är lä-
nets största. 

Halmstadgruppen ställer ut i Bur t räsk : ett 50-tal verk — oljor, 
akvarel ler , l i tograf ier . 

Bengt-Erik Grahn, Tärna , svensk mästare i specialslalom i 
Hammars t r and . IK Fjä l lv inden, Tärna , e rövra r lagpriset ge-
nom Bengt-Erik Grahn, Sune Grahn och Börje Stenmark. 

Allan Lundberg , Malåträsk, bl ir bäste svensk med en t redjepla-
cer ing i första nord iska mästerskapet i motorsågning i Stock-
holm. 

4 Kyrkoherde emeri tus E ina r Bohlin avlider i Umeå. Han var 
född 1888 och 1944—56 ky rkohe rde i Hörnefors . 

9 J ä rnvägsmanna fö rbunde t s avd. 219 Skellefteå f i r a r 50-årsjubi-
leum. 

Eero Mäntyranta , F in land , segrar i Umespelens 10 km-lopp 
med 35.14 före Ragnar Persson, Föllinge, 35.32, och Assar 
Rönnlund , Umeå 35.39. 

10 Bengt-Erik Grahn, Tärna , svensk mästare i storslalom i Ham-
mars t r and . Lagmästerskapet hemförs av IK Fjäl lvinden, T ä r n a 
(Bengt-Erik Grahn, B. Stenmark och S. Grahn) . 
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Umespelens 30 km-lopp blir en seger för Eero Mäntyranta , 
F in land , 1.49.12, före Ragnar Persson, Föllinge, med t iden 
1.49.50 och Assar Rönnlund , Umeå, 1.51.48. 

11 Till kommuna ld i rek tö r i Umeå l andskommun utses konsulent 
Zolo Östlund, Grubbe. 16 ledamöter av kommunal fu l lmäkt ige 
anmäler reservat ion mot beslutet. 

12 Nor r l ands fonden beslutar på sammant räde i Luleå u tdeln ing 
av inalles 3 mi l joner k ronor . Huvuddelen av pengarna går till 
när ingsl ivet i de båda nordl igaste länen. 

16 Den andra professors ins ta l la t ionen i Umeå. Rektorn vid Upp-
sala universi te t Torgny Segerstedt insta l lerar p rofessorerna 
Bertil Lindquis t i pedia t r ik , Pe r Lunds t röm i obstetr ik och 
gynekologi, Stig Borgström i ki rurgi , Gunnar Hollunger i far-
makologi, Sture Falkmer i patologi, Karl-Gustav Paul i medi-
cinsk kemi, Glaes Weibull i bakteriologi, Herman Diamant i 
oto-rhino-laryngologi och Jan-Otto Ottosson i psykia t r i . Rek-
torn vid tandläkarl iögskolan i Stockholm Anders Lunds t röm 
instal lerar p rofessor Lennar t Lysell i b a r n t a n d v å r d . 

17 Ful ls tändig högmässa hålls för första gången i Tegs församling, 
sedan predikstol , a l tare och dopfun t invigts i Centralskolans 
aula. Denna kommer att användas som gudst jänst lokal , tills 
kyrka ha r byggts. 

19 I en propos i t ion föreslår ecklesiast ikminis ter Edenman , att de 
vetenskapliga utbi ldnings- och forskn ingsenhe te rna i Umeå få r 
benämningen Universi tetet i Umeå f r ån den 1 juli. Till uni-
versitetet fogas jämte de nuvarande medic inska och odontolo-
giska ins t i tu t ionerna också enheter för matemat isk-naturveten-
skaplig och samhällsvetenskapl ig u tb i ldn ing och forskning . De 
två nya enhe te rna föreslås bli u tbyggda successivt. Till bygg-
nadsverksamheten vid universi tetet begär h r E d e n m a n 2,9 
mi l joner kronor . 

Eckles ias t ikminis tern föres lår att försöksverksamhet med fack-
skolor skall in ledas på ett tiotal or ter — bl. a. i Skellefteå — 
läsåret 1963/64. 
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21- På sin no r r l ands tu rné konser te ra r rad ioorkes te rn i Skellefteå, 
24 Lycksele och Umeå. 

24 Bengt-Erik Grahn, Tärna , blir i Gällivare, svensk mästare i 
s tör t lopp med 57.23. IK Fjäl lv inden T ä r n a bl ir lagmästare 
178.10. 

26 Vattendomstolen fastställer de årliga avgi f terna till f isket med 
anledning av byggandet av Umluspens kraf ts ta t ion och regle-
r ingen. Vattenfall åläggs att f r o m 1956 betala en årlig summa 
av 14.850 kr. fö r kraf ts ta t ionsbygget . För regleringsföretaget 
skall sökandena f r o m 1958 betala 7.200 kronor var je år . 

29 Lycksele d rä t se lkammare anslår medel för att i samråd med 
l andskommunen starta en turist- och resebyrå för lycksele-
bygden. 

29- Västerbot tens SGU-distrikt 40-årsjubilerar i Ursviken. 
30 

30 Landst ingets förval tningsutskot t godkänner av a rk i tek t f i rman 
C. E. Carlstedt, Stockholm, upprä t t ade r i tn ingar till ny k i rur -
gisk kl inik vid Skellefteå lasarett . 

Kyrkoful lmäkt ige i Umeå landsförsaml ing beslutar bygga ny 
kyrka i Tavelsjö ef ter r i tn ingar av s tockholmsarki tekterna C. 
Hampus Bergman och K. Martin Westerberg . 

Vasa operasäl lskap u p p f ö r i Umeå Bossinis Barbera ren i Se-
villa. 

Bengt Persson, Umeå, b l i r tvåa i det stora in ternat ionel la ter-
rängloppet i Leipzig över 7.000 m. ef ter OS-fyran på 5.000 m. 
östtyske lands lagsmannen F r i e d r i c h Janke. Segrarens tid är 
26.34,2 och Perssons 26.36,8. 

Vid kons t i tuerande sammant räde i Hemavan bi ldas »Blå vägen, 
vägföreningen Vasa—Umeå—Mo i Bana». Styrelsen består av 
elva ledamöter , varav två f rån vardera Norge och Fin land, 
med r iksdagsman Gunnar Lundmark , Lycksele, som ordföran-
de. Föreningen skall på ömse s idor om gränsen bevaka möjlig-
he terna till Mellanriksvägens snabba utbyggnad till god stan-
da rd . 
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Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggnad begär en för-
stärkning av landstingets planeringsorganisation för utbygg-
naden av Umeå lasarett. Det anses nödvändigt, att en plane-
ringschef anställes för att fungera som sammanhållande kraft. 

Stiftelsen J. C. Kempes Minne, som tidigare överlämnat 300.000 
kronor till Umeå studentkår som stipendiefond, skänker ytter-
ligare 300.000 kr. till denna fond. 

Kammarkollegium föreslår, att Umeå socken från den 1 janu-
ari 1965 skall i kommunalt hänseende läggas samman med 
Umeå stad. 

I sin hemställan till riksdagen om förstatligande av social-
institulen föreslår ecklesiastikministern, att institutet i Umeå 
får fyra tjänster som universitetslektor. Regeringen föreslås få 
fastställa ämnesområde. 

Efter tre års stängning kommer verksamheten vid folktandvår-
dens klinik i Slensele i gäng. Utöver de c:a 1.100 skolbarn, som 
väntar på tandvård, upptar väntelistan över 200 namn. 

Länsstyrelsen föreslår upprättande av ett geofysiskt institut i 
Umeå för forskning och undervisning. 

För olika ändamål inom området beviljas 491.200 kronor av 
avgifter som influtit vid Storumans reglering och för korttids-
regleringen vid Umluspens, Stensele och Grundfors kraftsta-
tioner. 

I Västerbottens län får 3.635 ersättningsberättigade skördeska-
debidrag för 1962 med inalles 1.576.900 kronor. 

Till personalchef vid Norrlands Skogsägares Cellulosa AB ut-
ses kamrer Yngve Hörnkvist, Hörnefors. 

Av regleringsmedel för Vojmsjöris och Kultsjöns samt Malgo-
majs reglering anvisar regeringen bidrag med sammanlagt 
552.825 kronor till olika ändamål inom Åsele och Vilhelmina 
samt Junsele socknar. Bl. a. får Vilhelmina läroverksförbund 
100.000 kronor. 

Mars månad uppvisar rekord för flyget på Umeå: 2.789 avre-
sande (loppsiffra hittills 2.299) och ankommande 2.835 (2.16't). 
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April 

Höllforsens gamla kraft-
verk i Lycksele rives. 

Den 
1 Häl l forsens gamla k ra f tverk i Lycksele stad, som ha r vari t i 

d r i f t sedan 12 februar i 1918, s tannar för alltid. 

2 F r o m denna dag ha r länsstyrelsen på försök mottagning i 
Skellefteå första t isdagen i var je månad för att ta upp f rågor 
r ö r ande nor ra länsdelen. 

4 Före tagsnämnden vid SCA:s ho lmsundsgrupp få r del av bo-
lagsstyrelsens beslut att investera 9 mi l joner k ronor i såg-
verksröre lsen i Holmsund, bl. a. byggs virkestork för hela års-
produkt ionen , 17.000 stds, och magasin med en lagringskapa-
citet av 6.000 stds för expor ten över ut l iamnen. 

Till o rd fö rande i Umeå stads köpmannafören ing , som 25-
års jubi lerar , utses bokhandla re Bengt Gyllengahm efter köp-
man Viktor Carlsson, som avsagt sig. 

5 Länsstyrelsen vidhål ler i skrivelse till k. m: t sitt i december 
1962 avgivna förslag till kommuninde ln ing i länet med inallles 
16 kommunblock . Landst ingets förval tningsutskot t ha r t i l lstyrkt 
förslaget i alla delar . 
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Drä tse lkammaren i Umeå t i l ls tyrker ett yt ter l igare anslag till 
länets hembygdsfören ing med 50.000 kronor . 

Beslutet av Umeå l andskommuns kommunal fu l lmäkt ige att ut-
se konsulent Zolo Östlund till kommuna ld i rek tö r i k o m m u n e n 
överklagas hos länsstyrelsen av de 16 ledamöter som reserve-
rade sig mot beslutet. 

Rektorn vid kommunala f l ickskolan i Umeå Louise Leijon-
hufvud fö ro rdnas att unde r fy ra år f r å n den 1 juli vara vika-
r i e rande rektor vid Bromma kommunala fl ickskola. 

Vattenfal lsstyrelsen meddelar reger ingen, att Vindelälvens ut-
byggnad med anledning av klagomål f r ån Nor r l ands fö rbunde t 
och ett flertal enskilda kommer att ske några år senare än 
man t idigare räknat med. 

7 Till o rd fö rande i Västerbottens CP- och CKF-distr ikt ef ter såg-
verksägare Dan Sandström, Långviksvallen, Tavelsjö, utses 
r iksdagsman Jan-Ivan Nilsson, Tvärå lund . 

9 Lyckselebygdens u t redningskommit té med över lantmätare 
Tors ten Sander som o r d f ö r a n d e över lämnar förslag till sam-
manslagning av Lycksele stad och Lycksele l andskommun vid 
tidigast möjliga t idpunkt , nämligen den 1 januar i 1965. 

Nysät ra skolstyrelse t i l ls tyrker plan för skolans högstadieor-
ganisat ion i socknen. 

17 Fil ialapotek öppnas i Holmsund av apoteket Järven, Umeå. 

19 Umeå stadsful lmäktige upplöser den s. k. h i s tor ikkommit tén 
och utser en redakt ionskommit té , som skall låta u tarbeta en 
his tor ik f r ån 1888 års b r a n d till a n d r a vär ldskrigets utbrot t . 
Till kommit té utses lektor Karin Borgström, che f redak tö r Stel-
lan Rosén och landsan t ikvar ie Gunnar West in. 

Stadsful lmäktige i Umeå antar drätselkontorets invester ings-
plan för å ren 1963—67, automatiskt rev iderad var je år. Pla-
nen förutsät ter , att man lånar 10 mi l joner k ronor om året. 

Lycksele s tadsful lmäktige beslutar att fö r 600.000 k ronor låta 
upp fö ra en byggnad för Statens bi l inspekt ion. 

Represen tan te r för Lycksele stad uppvak ta r a rbe tsmarknads-
styrelsen med an ledning av den stegrade befolkningsutf lyt t -
ningen, som är en följd av skogsbrukets och jo rdbruke t s ra-
t ional iser ing och Vattenfalls minskade behov av a rbe tskraf t . 
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Professor Ragnar Muller, Umeå, u tnämns till p rofessor i neu-
rologi vid universi te te t i Lund ocli tillika överläkare vid neu-
rologiska kl iniken vid lasaret tet där . 

Landsfogde E. G. Sahlin, Umeå, u tnämns till landsfogde i Älvs-
borgs län f r ån den 1 juli. 

20- Vitvattnets miss ionsförsaml ing 70-årsjubilerar . 
21 

23 ÖN-planen •— enligt vilken Skellefteå skall bli ett service-
cen t rum för fö re tag i hela övre Nor r l and — presen te ras i 
Stockholm av en skelleftedelegation för Indus t r i fö rbunde t och 
AMS-representanter med genera ld i rek tör Bertil Olsson i spet-
sen och få r gott mottagande. 

26 Riksdagen beslutar att vid tandläkarhögskolan i Umeå skall 
in rä t tas bl. a. p rofessur i pedodont i , l abora tur i bet tanalys med 
parodontoprote t ik , p rofessurer i cariologi, protet ik , k i rurgi , 
or todonti , röntgendiagnost ik , histopatologi och teknologi samt 
labora turer i parodontologi , endodont i och farmakologi . 

29 Fab r iks AB Fors lund & Co i Skellefteå — FOCO, ett europeiskt 
s torföretag i k r a n b r a n s c h e n — presen te ra r sin kommande ut-
byggnad med ny fabr ik på indus t r iområde t i Hedensbyn för 
en anläggningskostnad av uppskat tn ingsvis 7,5 mi l joner kro-
nor. Förs ta skoptaget på den nya fabr iken tas. 

30 AB Indus t r ivä rden överlåter akt iemajor i te ten i Hammar fo r sens 
Kraf takt iebolag (HKAB) till SCA-koncernen. Aktieposten till-
föres SCA:s dotterbolag Bålforsens Kraf takt iebolag (BÄKAB). 

Stiftsnämnden godkänner Föreningen Skogsträdsförädlings an-
hållan all få köpa ett 65 har stort skogsområde av den eckle-
siastika marken i Umeå socken väster om Umedalens sjukhus 
för planerad skogsforskningsstation i Umeå. 

Länsstyrelsen framlägger förslag till fördelning av 1,5 miljon 
kronor, som erlagts som ersättning för sjön Storumans regle-
ring. Bl. a. tillstyrks UOO.OOO kronor till Stensele kommun för 
exploateringskostnader av industriområdet Vallnäs. 

En utredning överlämnas av arkitekt SAR Åke Lundberg och 
landsantikvarie Gunnar Westin till Umeå stad för vidare be-
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fordran till arbetsmarknadsstyrelsen angående utbyggnad av 
Länsmuseet i JJmeå för 4,4 miljoner kronor. Utbyggnaden fö-
reslås ske i två etapper. 
Lärarutbildningssakkunniga föreslår i skrivelse till ecklesia-
stikministern att det inrcittas ämnesteoretiska lärarutbildnings-
linjer vid universitetet i Umeå med start om möjligt redan läs-
året 1964/65 och senast 1965j66. 
Medicinalstyrelsen fastställer vissa ändringar från den 1 juli i 
hittillsvarande indelning av Västerbottens län i läkardistrikt. 
Skellefteå stads lokaliseringsråd föreslår i en »Övre Norrlands-
plan» bl. a. förläggning till Skellefteå av ett servicecentrum för 
hela övre Norrlands industri. Detta centrum skulle bli både ge-
mensam försäljningsorganisation och kapitalinstitut. 
Organisationskommittén för medicinska högskolan i Umeå får 
tillstånd ledigförklara en professur i anatomi resp. histologi, 
som enligt principbeslut skall tillkomma före den 1 september 
1964. 

Till biträdande stadsfiskal i Skellefteå från den 1 maj förord-
nas landsfogdeassistent R. E. Stenberg. 
Regeringen medger, att försöksverksamhet med tvååriga fack-
skolor får börja i Skellefteå från läsåret 196316b. 

Maj 

Den 
1 Eckles ias t ikminis ter E d e n m a n aviserar i ett förs tamaj- ta l i 

Umeå, att det nya universi tetet i Umeå före 1970 i stort sett 
kommer att vara ett ful ls tändigt univers i te t . 
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2 Skellefteås def ini t iva TV-station s tar tar officiellt s ina sänd-
ningar . 

3-5 Legi t imerade s jukgymnasters r i k s fö rbund ha r r iksmöte i Umeå 
med 125 delegater. 

4 Bankdi rek tör Yngve Hambäck tilldelas i samband med sin av-
gång med pension Svenska spa rbanks fö ren ingens stora guld-
medal j fö r 17 års t jänst som direktör för Västerbot tens läns 
sparbank i Umeå. 

4-5 Västerbottens dis tr ikt av MHF 30-årsjubilerar i Umeå. 

6 Umeå stads kyrkoful lmäkt ige beslutar snarast möjligt bygga 
kyrkliga samlingslokaler samt präs tbostad på församlingens 
tomt Grössjöskogen, Sofiehem. Kos tnadsberäkn ingarna slutar 
på 250.000 kronor , vartill kommer 40.000 kronor för iord-
ningsstäl lande av lokalerna. 

Traf iken Vasa—Umeå öppnad för säsongen. 

Bengt Lids t röms uts tä l lning i Umeå avslutas. Utstäl lningen blev 
prakt iskt taget slutsåld, vilket innebär en försä l jn ingssumma 
på c:a 80.000 k ronor - rekord för Umeå. 

8 Universi te t i Umeå genom riksdagsbeslut . Detta innebär att de 
medic inska, odontologiska, matemat isk-naturvetenskapl iga och 
samhällsvetenskapliga utbi ldnings- och forskn ingsenhe te rna i 
Umeå f r ån 1 juli skall benämnas Universi tetet i Umeå. Organi-
sationen för matemat isk-naturvetenskapl ig och samhällsveten-
skaplig fo rskn ing få r byggas ut med två professurer — en i 
matemat ik och och en i statistik. 

Utbyggnaden av organisa t ionen i Umeå för na turve tenskap och 
samhäl lsvetenskap skall i första hand inr ik tas på — föru tom 
matematik — ämnena fysik, teoretisk fysik och kemi samt — 
föru tom statistik — nat ionalekonomi och s ta tskunskap. 

K a m r a r n a ha r intet att e r in ra mot depar tementschefens utta-
lande att umeåkommit tén i sin slutliga u tbyggnadsplan är oför-
h i n d r a d att t idigarelägga ämnen, som nu inte tagits med lik-
som att också i övrigt föreslå omdispos i t ioner . 

K. m: t skall sedermera få fat ta beslut i f rågan , om mot förmo-
dan igångsät tningen av akademisk u tb i ldning i matemat ik och 
statistik i Umeå skulle uppskju tas . 
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Förslaget att l rån 1 juli inrä t ta ett o rd ina r i e universi tetslekto-
rat i pedagogik ti l lstyrkes. Därvid förutsät tes, att en pedago-
gisk inst i tut ion f ramdeles byggs ut och att ämnet pedagogik 
tilldelas de resurser , som forskningen och u tb i ldningen kräver . 

Till byggnadsarbeten vid medicinska högskolan i Umeå anvi-
sas 2,2 mi l joner k ronor . Nybyggnader för ins t i tu t ioner för ana-
tomi och histologi skall påbör jas och medel till dem skall an-
visas på tilläggsstat. 

17 Med. lic. L. G. Bjersing u tnämns till prosektor i patologi vid 
Umeå universi te t f r ån den 1 oktober. 

Docent Å. H. L inderholm, Umeå, u tnämns till överläkare vid 
kirurgiska kl iniken på lasaret tet i Gällivare. 

Avsked bevil jas över läkare C. W. Lundquis t , lasarettet i Umeå. 

Till lektorer vid folkskolseminariet i Umeå u tnämns i kris ten-
dom teol. lic. G. Olofsson och i modersmåle t fil. lic. B. Christof-
ferson. 

Avsked beviljas lektor E. Paulsson, folkskolseminariet i Umeå. 

Riksdagen beslutar att fackskolor — allmän, merkant i l och 
teknisk — inrä t tas i ett antal or ter 1963/64 bl. a. i Skellefteå. 

Bjurholms kommunal fu l lmäkt ige bemyndiga r kommuna lnämn-
den att inom en kostnad av 50.000 kr. - förutsat t , att projek-
ter ingsbidrag erhålls f r ån AMS — beställa p r inc ipp ro jek te r ing 
av hotell- och tur is tanläggningar i och för vidgade insatser för 
tur ismen. 

19 Västerbottens läns sparbank över lämnar en donat ion på 3.000 
k ronor för att möjl iggöra inköp av Stig L indbergs emaljmål-
ning »Hotfullt skeende» till konstsamlingen Helge Lindens 
Minne. 

Hörnefors församling f i r a r 50-årsjubileuin med högtidstal av 
biskop Ivar Hylander . 

23 Den nya kyrkan i Adak, Malå socken, — r i tad av arki tekt Pe r 
L. Berggren, Örnsköldsvik, — invigs av biskop Ivar Hylander . 
Kyrkan ha r kostat 374.000 kronor . 

24 Regeringen tillsätter en kommit té med avdelningschef T. Mo-
berg som o rd fö rande med uppgif t att genomföra vissa under -
sökningar rö rande den fortsat ta u tbyggnaden av universi te t 
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och högskolor. Bl. a. skall övervägas såväl f rågan om en vä-
sentligt s törre utbyggnad i Umeå än man hittills tänkt som be-
hovet av yt ter l igare ett universi tet . I f råga om utbyggnaden av 
de tekniska högskolornas kapaci tet skall övervägas möjlighe-
terna att u tp lacera högre teknisk u tb i ldn ing inom en eller två 
avdelningar vid yt ter l igare någon ort, varvid några av huvud-
or terna i övre Nor r l and i första hand bör övervägas. 

29 Riksdagen beslutar inrä t ta tekniskt gymnas ium i Umeå läsåret 
1964/65. 

Riksdagen beslutar att en lärarhögskola skall upprä t t as i Umeå 
»så snar t en for tsat t u tbyggnad av den akademiska utbi ldning-
en gör det möjligt». 

30 Tandläkare Folke Nordh , Teg, d i sputerar i Lund på en av-
hand l ing om hur p ro te ine rna i blodet påverkas av kar ies och 
kroniska in f lammat ioner i t änderna . 

31 F. lektorn teol. lic. Anders Arner p romoveras vid Lunds uni-
versitet till teol. doktor på en avhandl ing i prakt isk teologi. 

Köpingsläkare Ingemar Gahnstedt, Holmsund, u tnämns till pro-
vinsial läkare i Holmsunds läkardis t r ik t f r ån 1 juli. 

Professor Claes Weibull, medic inska högskolan i Umeå, bevil-
jas avsked. 

Bolidens Gruv AB erbjuder sig bygga en småkyrka i Laisvall, 
ritad av direktör Bertil Norén och kostnadsberäknad till 
200.000 kronor. 

Enligt nu framlagd berättelse steg Bolidens Gruv AB:s omsätt-
ning under 1962 till 29b miljoner kronor (föregående år 288,5). 
Nettovinsten steg från 1U,4 miljoner kronor till 15,3 miljoner. 

Landstingets förvaltningsutskott godkänner tandvårdsinspek-
törens förslag till ny plan för folktandvården i Västerbottens 
län. Enligt planen, som skall godkännas av medicinalstyrelsen, 
skall antalet distriktstandlcikartjänster i länet från den 1 juli 
1963 ökas med 18. 

140 



HÄNT 1903 

Juni 

Med avtöckning av en 
minnessten i Grimsmark, 
Nysätra socken, hugfästes 
75-årsminnet av lOGT-rö-
relsens start i länet. Min-
nesstenens inskription be-
skådas av fru Josefina 
Pahlberg, Skellefteå, som 
genom en donation möj-
liggjort resandet av ste-
nen. Bakom henne 
distriktstemplare Knut 
Nilsson, Skelleftehamn. 

Den 

2 Bjö rnhanne med tre ungar iakttagen endast 3 km. n o r r Latik-
berg, Vilhelmina socken. 

Direktör Arne Unander-Scl iar in , Nacka, avl ider . Han var född 
1892. 

2-3 IOGT:s distr iktsloge i Västerbotten f i r a r 75-årsjubileum med 
bl. a. av täckande av minness ten i Gr imsmark, Nysätra , där 
g runden till IOGT-rörelsen i länet lades. 

4 Nordmal ings sporthal l invigs. 

Till st iftets l ekmannaombud vid årets kyrkomöte utses vid val 
i Luleå domkyrka yrkes lä rare Tors ten Tegby, Skellefteå, köp-
man Knut Wahlberg, Lycksele, fö rman Jonas Lunds t röm, Pi-
teå, och l ä roverksad junkt Anna Nordberg, Luleå. 

5 Till ny s tyrelseledamot i Bolidens Gruv AB utses d i rektör Bjar-
ne Colbjörnsen, Hälsingborg. Utdelningen till akt ieägare be-
stäms till o fö rändra t 10 k ronor per aktie. 

En norsk å t tamannadelegat ion gästar Vilhelmina för att d ryf ta 
skapandet av en turist led längs Ångermanälven och vidare ge-
nom Norge ut till Atlantkusten. N o r r m ä n n e n är in t resserade 
av vidgat samarbete i tu r i s t f rågor mellan Vilhelmina-bygden 
och deras del av Helgeland. 
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6 Södra Lapp lands forskningscent ra l i Lycksele invigs i nä rva ro 
av bl. a. kommit téns vetenskaplige kontaktman, docent Er ik 
Bylund f r ån Geografiska Inst i tut ionen i Uppsala. 

Med nytt personligt rekord på 1.500 m., 3.50,9, når Bengt Pers-
son, Umeå, årsbästa för Sverige på dis tansen. 

7-9 Riksskyttetävl ingar i Umeå. 

7 Sju ingenjöre r u texamineras f r ån Hörnefors tekniska afton-
skola — den första ingenjörsexamen f rån af tonskola i Väster-
botten. 

8 Västerbottens s lakter i förening 25-årsjubilerar . 

Den toppmoderna expor thamnen (Jmeå u thamn visas för ett 
60-tal inb judna , bl. a. p rominen ta fö re t rädare för den norr -
ländska indus t r in . 

9 Ny orgel invigs i Degerfors kyrka. Orgeln h a r kostat 90.000 
kronor . 

Tegs församlings förste ky rkohe rde Staffan Wal lmark installe-
ras av biskop Ivar Hylander . 

10 Lycksele stads skolstyrelse t i l ls tyrker förslaget till samman-
slagning f r o m den 1 januar i 1965 av Lycksele stad och lands-
kommunen för de delar, som direkt berör skolstyrelsen. 

11 Rektor Louise Le i jonhufvud tar vid årsavslutningen avsked av 
Umeå kommunala flickskola ef ter 18 års t jänst . 

14 Drä tse lkammaren i Umeå ut talar sig för att en teater- och för-
val tningsbyggnad snarast uppfö res i kv. Idun . 

En upptäckt vid en hög grusås vid Volgsele, dä r ny länsväg 
dras f ram, visar sig med stor sannol ikhet rö ra sig om lapp-
gravar . 

15- F i lade l f ia församl ingen i Bäverträsk f i ra r 40-årsjubileum. 
16 

17- Sveriges småskol lä ra r förbund har årskongress i Umeå. 
18 

18 Nedre Nor rbygdens vat tendomstol fastställer en rad avtal, 
var igenom 23 skifteslag kr ing sjön Storuman erhål ler samman-
lagt c:a 250.000 kronor soin slutlig ersät tning för f iskeskada. 
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23 En stor b jörn iakttages vid Norrsele, endast en lialv mil f r ån 
Sorsele samhälle. 

K.-G. Burlin, Rönnskär , sätter i Rovaniemi nytt jun io r rekord i 
s tavhopp med 4.40 m. 

24 En vat tenturbin av helt ny typ på 115.000 häs tk ra f te r för 
Ajaure kraf ts ta t ion i Umeälven beställs av Vattenfall hos 
NOHAB i Trol lhät tan . Turb inen skall tas i bruk 1967. Beställ-
n ingssumman är 4 mi l joner kronor . 

26- Fören ingen Sveriges kommuna lkamre ra re ha r kongress i Umeå. 
29 

28 Professor Bertil Lindquis t , Umeå, fö ro rdnas till professor i 
pedia t r ik vid Lunds univers i te t och tillika överläkare vid me-
dicinska barnkl in iken vid lasarettet där . 

Till professor i histopatologi vid universi tetet i Umeå u tnämns 
docenten vid tandläkarhögskolan i Stockholm Tore Arwill . 
Han är född 1914. 

Rektor Nils Er iksson, Umeå, fö ro rdnas till rektor till den 1 
juli 1967 vid Malmö lat inskola. 

Lektor H. Granlid, Umeå, fö ro rdnas till lektor i svenska och 
his tor ia vid Stockholms hande lsgymnas ium. 

Till rektor vid handelsgymnas ie t i Umeå fö ro rdnas rektor 
K. G. W. Sennefelt . 

Till by råd i rek tö r på landskansl ie t i Västerbottens län förord-
nas fil. mag. N. H. Burl in. 

T. f. förste länsassessor P. E. Bjering, Umeå, fö ro rdnas till 
l andssekre te ra re i Jämt lands län f r än 1 augusti 1963. 

Landsf iskal Edvin Lands t röm, Vännäs, bevil jas avsked. 

Professor T. Greitz, Umeå, f ö r o r d n a s till över läkare vid nervkli-
n ikernas röntgenavdeln ing vid Karol inska sjukhuset , Stock-
holm. 

Till universi tets lektor i na t ionalekonomi vid socialinst i tutet i 
Umeå fö ro rdnas fil. lic. B. Chr. A. Ysander . 

29 Till s tadsdis t r ik ts läkare i Umeå f r å n 1 september utses pro-
vinsial läkare H. Klockhoff , Nordmal ing . 
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30 Till b i t r ädande hä radshövd ing i Västerbot tens västra domsaga 
u t n ä m n s t ingsdomare R. A. Å. T. L indbohm. 

Vid tävlingar i Vännäs e rövrar Tors ten Hallman, Uppsala, 
VM-titeln i motocross för 250 cc. 

Slutens hyresråd föreslår, att hyresreglering skall totalt avskaf-
fas i bl. a. Skellefteå stad och Skellefteå landskommun. 

Skarvsjöby skola i Stensele erövrar bland 600 deltagare förstu 
l>ris i skolradions rikstävling »Vår djurbok». 

Stiftelsen Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre 
Norrland (FFÖN) föreslår i en skrivelse till 1962 års Umeå-
kommitté inrättandet av två professurer med anknytning till 
stiftelsens verksamhetsfält, nämligen en professur i nordisk 
och jämförande särskilt nordisk folklivsforskning och en pro-
fessur i nordiska språk, särskilt nordsvensk dialektologi. 

Landstingets förvaltningsutskott beslutar att på grundval av 
särskilda kommitterades PM från 1 juli 1963 genomföra en om-
organisation av landstingets kansli. 

En tysk b ar nläkar delegation gästar pä inbjudan av Svenska 
barnläkarförbundet bl. a. Umeå för att studera aktuella pro-
blem inom barnsjukdomarnas område. 

Västerbottens län föreslås av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
få 2.170.000 kronor av de för budgetåret 1963/64 anslagna med-
len till underhåll av enskilda vägar m. m. 

Länsstyrelsen upphäver kommunalfullmäktiges beslut att välja 
konsulent Zolo östlund till kommunaldirektör i Umeå lands-
kommun. »Ordföranden hade underlåtit företaga valet med 
slutna sedlar». 

Skolöverstyrelsen uttalar sig för alt det planerade tekniska 
gymnasiet för Umeå-regionen förläggs till K 4-fältet. Placering-
en i Grubbe anses ej lämplig med tanke på det stora avståndet 
till Umeås centrum. 

Den av länsstyrelsen 1959 påbörjade kartläggningen av väster-
bottnisk bebyggelse och befolkning slutförd. 

Den statliga utredning om yrkesmedicinens organisation före-
slår, att yrkesmedicinsk sjukhusenhet inrättas vid bl. a. region-
sjukhuset i Umeå. 
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Arbetsplaner för tre viktiga vågombyggnader i lappmarken fö-
reläggs länsstyrelsen av vägförvaltningen — ombyggnad av 
nära tre mil vägar för en sammanlagd kostnad av 7,6 miljoner 
kronor. De berörda sträckorna är Västermyrriset—Graned och 
Västansjö—Joeström samt en ombyggnad vid Forsmark på vä-
gen Storuman—Tärnaby. 

Klockan 24 natten till mån-
dagen den 1 juli 1963 blir 
Umeå rikets femte univer-
sitetsstad och då samlas 
en liten skara studenter 
på Gluntens väg för att 
fira klockslaget. Här blå-
ses fanfar för det nya 
universitetet. 

Den 
1 Från denna dag är Universi tetet i Umeå det officiella namnet 

på de akademiska lä roans ta l te rna i Umeå, som är Sveriges 
femte univers i te tss tad. 

2 Bengt Persson, Umeå, når i Sundsvall t iden 8.42,8 på 3.000 m. 
h inder . Den för honom upp på f j ä rde plats bland Sveriges hin-
der löpare genom t iderna och är en sänkning av dis t r ik tsrekor-
det med 22,4 sekunder . 

6 Labora tor Allan Strålfors, Umeå, u tnämns till p rofessor i ca-
riologi vid universi tetet i Umeå. 

Den tyske kommunika t ionsmin i s te rn H. C. Seebohm besöker 
Umeå. Nya lärosäten p laneras i Västtyskland, och det anses, 
att e r f a renhe te r i Umeå kan komma till användning . 

7 Åmsele miss ionsförsaml ing 75-årsjubilerar . 
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9 Karl-Uno Olofsson, Umeå, bl ir den förste västerbot tning, som 
unde r sk r ide r det magiska strecket 3.50 på 1.500 in. genom att 
i Stockholm löpa på 3.49. 

14 Dorotea kommunal fu l lmäkt ige beslutar med 18 röster mot 1 
bygga ut Borgafjäl ls tur is tanläggning för 5,5 mi l joner k ronor . 
Utbyggnaden skall ske i e tapper . 

17 Umelöparen Bengt Persson blir trea — och tangerar svenska 
rekordet , 8.39,8 — i h inde r löpn ing 3.000 m. vid f r i idro t t skam-
pen Norden—Balkan i Helsingfors . Segraren, Esko Siren, Fin-
land, nå r t iden 8.39,4, en tanger ing av nordiska rekordet . 

21 Dajkanbergs kapell i Umnäs församling invigs av biskop Ivar 
I ly lander . Kapellbygget ha r kostat c:a 49.000 kronor . 

25 Till p rofessorer vid universi tetet i Umeå u tnämns professorn 
vid tandläkar ins t i tu te t i Umeå E. G. S. L. Lysell i or todont i , 
r ek torn vid tandläkarhögskolan i Malmö B. A. A. Axelsson i 
teknologi, l abora torn vid universi tetet i Umeå O. I. H. Thi lan-
der i k i rurgi ( t andk i ru rg i ) och docenten vid tandläkarhögsko-
lan i Stockholm S. A. R. Söremark i protet ik. 

Till provins ia l läkare t r anspor te ras och f ö r o r d n a s : i Hedemora 
provins ia l läkaren i Byske E. G. Wennerb lom och i Lövånger 
provins ia l läkaren i Sunne K. A, Rådman . 

Regeringen avslår en f ramstä l ln ing f rån Stensele kommun, att 
he l ikoptern för ambulans- och räddningsf lyg t jäns ten unde r 
liela året skall s ta t ioneras i S toruman i stället fö r i Umeå. Nu 
skall he l ikoptern s tat ioneras i S toruman endast unde r förfalls-
pe r iode rna maj—15 juni samt oktober 15 november . 

28 Munkvikens kapell invigs av biskop Ivar Hylander . 

Arbetet med uppförandet au SCA.s nya torkanläggning i Holm-
sund börjar. 

Landstingsförbundet föreslår hos regeringen inrättande au en 
professur i barnpsykiatri vid universitetet i Umeå. 

Kontrakt tecknas mellan kommerskollegium och Bolidens Gruv 
AB om att bolaget för statens räkning skall utföra gruvunder-
sökningar av den staten tillhöriga koppar-, zink- och svavelkis-
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fyndigheterna vid Stekenjokk i Vilhelmina kommun. Undersök-
ningen beräknas bli klar under 1966. 

Väg- och vallenbyggnadsstyrelsen tar i den nya storbroplanen 
upp bro över Öre älv vid Bjurholm för en totalkostnad av 5 
miljoner kronor, varvid 2,4 miljoner beräknas utgå 1964 och 
2,6 miljoner 1965. 

Regeringen föreskriver, att den omedelbara ledningen av uni-
versitetet i Umeå skall ankomma på en interimsstyrelse, ut-
sedd för en tid av ett år. För tiden till 1 juli 1964 förordnas 
kanslirådet G. Z. Topelius, ordförande, samt till ledamöter by-
råchef S. R. Fors, byggmästare Nils Franklin, Sorsele, lands-
tingsdirektör Gunnar Heimer, professorerna E. A. F. Huggert, 
L.-G. Larsson, E. G. S. L. Lysell, N. F. Törnblom och Gösta 
Westin samt rektorerna G. E. B. Lunell och L. G. Sköld. 

Länsstyrelsen föreslår, att av de 2 miljoner kronor, som Vat-
tenfall inlevererat som villkor för reglering av vattenavrin-
ningen ur sjön Storjuktan i Sorsele, skall Nalovardo upprustas 
för 300.000 kronor (200.000 kronor för lift och 100.000 för 
sluga) och industriområde i Sorsele samhälle iordningsställas 
för en halv miljon kronor. 

Augusti 

Vid länsexpon Västerbot-
ten Visar kunde den här 
publikattraktionen obser-
veras. 

Den 
1 Bengt Persson, Umeå, blir i Göteborg nordisk mästare i h inder -

löpning 3.000 m. på 8.50,2 före Esko Sirén, F in land, 8.51,6. 

2 Redaktör E ina r Härl in , Umeå, avlider. Han var född 1899. 
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4 Umeå skyt teförening (Gösta Granberg, Sten Edlund , Rolf Sjö-
ström, Stig Nyberg och Sten Ågren) hemför Göteborgspokalen, 
det nationella skyttets äldsta r ikstävling, med 476 poäng före 
Eski ls tuna 475. 

6 Till l andskampen i f r i idrot t mot Ungern uttas fy ra västerbott-
ningar , nämligen Karl-Uno Olofsson, Umeå, 1.500 m., Bengt 
Persson, Umeå, 3.000 m. h inder , Karl-Gustaf Burlin, Rönnskär , 
s tavhopp, och Lenna r t Hedmark , Skellefteå, spjutkastning. 

7 Kyrkoful lmäkt ige i Holmsund t r ä f fa r avtal med Grönlunds or-
gelfabrik i Gammelstaden om byggande av ny orgel i ky rkan 
för c:a 85.000 kr. Orgeln få r 17 s tämmor . 

8 Den första presenta t ionen av råvarut i l lgången för en lövmassa-
fabr ik i S toruman görs av skogsvårdsstyrelsen i Umeå. 

Sex bl ivande jägmästare i Chile på rund re sa i Europa för att 
s tudera skogsvård och skogsforskning m. m. gästar skogsvårds-
styrelsen i Västerbottens län. 

10- Sveriges lantbruksskolerektorer och lanfbruksskol lärare ha r 
11 sommarmöte i Umeå. 

12- Vid l andskampen i f r i idrot t mot Ungern i Stockholm kommer 
13 Bengt Persson, Karl-Gustaf Burl in och Lennar t Hedmark på 

a n d r a plats i resp. g renar samt Karl-Uno Olofsson på t redje . 
Med spjutresul tatet 76.56 p lacerar sig Lennar t Hedmark som 
fy ra bland svenska spjutkastare genom t iderna . 

14 Norsjö kommuna lnämnd t i l ls tyrker en ansökan f rån Skellef-
teå stads k ra f tverk om tillåtelse att bygga ett k ra f tverk i Ren-
gårdsforsen i Skellefteälven. 

17 Mo och Domsjö AB belönar vid en högtidlighet i Själevads 
kyrka 450 t ro t jänare , bland dem många väs terbot tn ingar . 72 
av de belönade — med minst 40 t jäns teår — får två aktier . 
Varje aktie har ett vä rde av c:a 400 kronor . 

17- Västerbotten besegrar i Piteå Norrbot ten i f r i idrot t med 122 
18 poäng mot 90. Damkampen hemförs av Norrbot ten med 77 

poäng mot 39. 
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19 Bjurholms sjukstuga öppnas . 

20 Kommunalful lmäkt ige i Lövånger bifal ler Lövångers mundcips 
f ramstä l ln ing om å te r fören ing med mode rkommunen . Beslutet 
fat tas med 16 röster mot 4 — fem ledamöter är f r ånva rande . 

20- Stiftst ing i Luleå. Avslutningsdagen beslutar st if tst inget att hos 
22 ecklesias t ikminis tern begära u t r edn ing av f rågan om delning 

av Luleå stift . 

21 Byggnadsnämnden i Umeå godkänner en av arkitekt SAR Gun-
nar Holmqvist upprä t t ad s tadsplan för Mariehem, som fullt ut-
byggt kommer att ge bostad åt 6.000 personer . 

Sveriges t ex t i lhandla re förbund har årsmöte i Umeå. 

22 En exkurs ionsgrupp f r ån en vär ldskongress i Stockholm i 
skogsgenetik och växt förädl ing besöker Umeå och f röplan-
tagerna i Skatan vid Bergöbron och Östteg. I g ruppen är sjut-
ton länder i alla vär ldsde larna represen te rade . 

23 Länsexpon Västerbotten Visar med 250 utstäl lare öppnas i 
Umeå. 

24- 100-årsfest i Ho lmsund : den 24 kommunens dag, den 25 f i ras 
25 100-årsdagen av ky rkans invigning. 

Svenska Cellulosa AB, Sundsvall, får arbetsmarknadsstyrelsens 
tillstånd att ta i anspråk medel ur sin investeringsfond för ett 
storbygge - - bl. a. torkanläggning - i Holmsund, kostnadsbe-
räknat till 7,7 miljoner kronor. 

Till lektor i engelska vid läroverket i Umeå utnämns fil. lic. 
P. E. Nässtrand. 

Landstingets budget för 1962 ger ett överskott på 80.510 kro-
nor. 

Enligt det avslutade taxeringsarbetet har skattekronorna i Väs-
terbottens län ökat med 8,91 procent till 10.034.230,50. 

Ulredningskommitté, tillsatt av resp. kommuner 1962, föreslår, 
alt Vilhelmina landskommun och Vilhelmina köping samman-
läggs den 1 januari 1965. 
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September 

Premiären i det nya ren-
slakteriet i Bjellojaure var 
en märklig händelse för 
samerna inom Tärna-om-
rådet. 

Den 
1 Bengt Persson, Umeå, segrar i f r i id ro t t s l andskampen mot Fin-

land i Stockholm på 3.000 m. h inder med 8.45,0. Lennar t Hed-
mark, Skellefteå, bl ir tvåa i spjut med 74.66 och Karl-Uno 
Olofsson, Umeå, på 1.500 m. med 3.44,8, vilket är nytt distr ikts-
rekord för Västerbotten. 

Missionskyrkan i Lycksele återinvigs. 

Länsexpon Västerbotten visar avslutas. Den ha r besökts av in-
alles 40.000 personer . 

2 De naturvetenskapl iga och samhällsvetenskapliga ämnena bl ir 
def ini t ivt r epresen te rade i univers i te tss taden Umeå, i det att 
29 s ta t i s t iks tuderande tar plats i samlingssalen i universi tets-
ba rackerna på Berghem. 

För upp rus tn ing av länets vägar under f emårspe r ioden 1964— 
1968 behövs 425 mil joner k ronor enligt det förslag, som pre-
senteras för l änsvägnämndens ledamöter av vägförval tn ingen i 
länet. Förslaget skall nu unders tä l las s ta tsmakternas prövning. 

5 Statens mask inprovn inga r s 1,5-iniljonanläggning i Röbäcksda-
len u tanför Umeå invigs av jo rdbruksmin i s te r Er ic Holmquist . 

Sexdagarsloppet på cykel s tar tar i Umeå. 

Skellefteå s tadsful lmäktige beslutar bygga sporthall vid Norr-
valla för sju mi l joner kronor . 

Skellefteå s tadsful lmäktige beslutar bygga nyt t vat tenverk, som 
skall u t föras i e tapper u n d e r en byggnadst id av t r e—fyra år. 
Pro jek ter ingen be räknas kosta en miljon k ronor . 
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6 Till l andsfogde i Västerbottens län u tnämns b i t r ä d a n d e l a n d s -
fogden i Malmöhus län Åke Moberg. Han är född 1917. 

Till l an tbruksd i rek tör i Västerbottens län u tnämns förste lant-
brukskonsulenten J. H. Hedhman . Han e f te r t räder lantbruks-
di rektör N. J. Dannborg, som efter 20 år i Västerbot tens län 
får t ranspor t till Gotlands län. 

En märkl ig dag för i första hand samerna inom Umbyns lapp-
by men också för and ra samer inom Tärna-området , då ett 
rens lakter i invigs i Bjellojaure och samtidigt ett nyt t försälj-
ningssystem ha r p remiär , var igenom r ena rna säljs på anbud. 

7 Bengt Persson, Umeå, bl ir i Stockholm svensk mästare på 3.000 
m. h inde r med 8.43,4 (mäs te r skapsrekord) före Lage Tedenby, 
Örnsköldsvik, 8.47,8. 

Karl-Uno Olofsson, Umeå, svensk mästare på 1.500 m. med 
3.51,8 före Leif Åberg, Hässleholm, 3.52,7. 

ABF:s ku l tu rs t ipendium över lämnas vid ABF-distr iktets års-
möte i Vännäs till rektor Sigvard Karlsson, Bjurholm, för hans 
kul turgagnande arbete som förfa t ta re . 

8 Leif Hedmark , Skellefteå, svensk mästare i sp ju tkas tn ing med 
72.42 före B. Gustafsson, Växjö, 71.58. 

Aron Hellgren, 32 år och f r ån Ostvik nor r om Skellefteå, blir 
i Göteborg r iksmästare i t ra f iksäkerhet . 

Umeå miss ionsförsamlings nye ungdomspas tor Ingvar Holm-
quist, tillika f r ikyrk l ig s tudentpräs t , instal leras av distr iktsfö-
res tåndare Bobert Amnerud . 

9 Historisk dag i Umeå, då t. f. professor E ina r Lunell välkom-
nar ett 75-tal s tuderande till matemat iska ins t i tu t ionens höst-
start . 

10 Sverige på t redje plats i mi l i tära VM i f emkamp i Bom, och till 
detta resultat b i d r a r kraf t ig t umeborna Per -Er ik Ritzén och 
Ivar Brandel ius genom att komma tvåa och trea i terränglop-
pet. 

12 En helvit älgko fälls unde r älgjakt i s tenseleskogarna av Bolf 
Rubertsson, Gardsjönäs. 
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13 Regeringen f ö r o r d n a r att Umeå socken f rån den 1 januar i 1965 
skall i kommunal t hänseende läggas samman med Umeå stad. 

Karl-Uno Olofsson blir tvåa pä 1.500 m. i l andskampen i Lon-
don i f r i idrot t mot England med 3.45,2 ef ter Taylor 3.44 men 
före S. O. Larsson. 

14 Länsstyrelsen i Umeå ställer sig krit isk mot det förslag till or-
ganisat ion för Umeå universi tet , som univers i te t su t redningen 
utarbetat . Den föreslagna organisa t ionen är — anser länssty-
relsen — »ej funkt ionsdugl ig för de behov som f inns av utbild-
ning och forskning, vars resultat skall bli en förbä t t r ing av 
förhå l landena i Nor r land på detta område.» 

Bengt Persson på andra plats på 3.000 m. h inde r med 8.42,4 i 
l andskampen i London. Segrare H. Herr iot 8.36,6. 

Vid SM i fäl tskytte i Jönköp ing blir Thore Ögren, Umeå, trea 
med 39 träff . 

Metal larbetarna i Västerbotten 75-årsjubilerar . 

15 Gravkapell samt u tvidgning av kyrkogården i F red r ika invigs 
av biskop Ivar Hylander . 

17 Umeå segelsällskap bildas. 

20 Vid Nor r landsmässan i Luleå utdelas Nor r l ands fö rbunde t s Olof 
Högberg-plaketten i guld för konstnär l iga eller kulturella in-
satser till bl. a. d i rektör Ragnar Kempe, Örnsköldsvik, och riks-
spelman Jon Er ik Öst, Vilhelmina. Nor r l andsb jö rnen för ar-
bete till Nor r l ands f romma tilldelas bl. a. l an tb rukare Uno 
Sandström, Botsmark, Sävar. 

I l andskampen i f r i id ro t t mot Norge i Oslo blir Karl-Uno Olofs-
son tvåa på 1.500 rn. på samma tid som segraren, S.-O. Larsson, 
3.44,8. 

Besök i Umeå av en delegation på 25 personer f r ån 18 länder , 
som är ute för att s tudera landsbygdselekt r i f ie r ing och elan-
vändning, f rämst inom jordbruket . 

I S toruman visas en film om koloniser ingen av k ronoparken 
Rönnl iden , Stensele, inspelad 1924 och våren 1963 på t rä f fad i 
en skrubb på Skogshögskolan i Stockholm. Fi lmen är den enda 
bevarade bi ldberät telsen f r ån kolonisat ionen. 
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21- Levar DUF 50-årsjubilerar . 

22 YK i Umeå f i r a r 25-årsjubileum. 

22 Bengt Persson andre man på 5.000 m. i l andskampen i Oslo 
med 14.07, nytt väs terbot tensrekord och den t red je svenska 
t iden på dis tansen genom t iderna . Segrare: S.-O. Larsson, 14.02. 

23 Vid kronoskogsaukt ion i Umeå säljs 52 poster, motsvarande 89 
procent av utbudet . Genomsnit tspr iset per kbm. k ronor 28:96 , 
vilket är k ronor 5 : 6 2 högre än föregående år. Inalles säljs 
652.721 träd om 128.051 m»sk för sammanlagt kr . 3.708.454: 50. 

Lycksele s tadsful lmäktige ger Lycksele f lygklubb borgen för 
21.000 kronor för ano rdn inga r vid och upprus tn ing av Lyck-
sele flygfält . Ful lmäktige beslutar även att snarast låta utfor-
ma förslag till fo lkpark i s taden samt att bygga en slalombacke 
i Bocksliden. 

24 Vid kronoskogsaukt ion i Skellefteå stiger p r i se rna med 22 pro-
cent i jämförelse med 1962. Sammanlagt säljs 89 poster om 
823.001 träd och 131.291 kbm. av u tb judna 93 poster omfat tan-
de 868.893 träd om 138.800 kbm. Den totala försäl jn ingssum-
man uppgår till 3.731.909 kronor (2.314.812 föregående år) 
eller ett medelpr i s av k ronor 28 :42 per kbm. (23 :28 året för-
u t ) . 

26 Professor Herman Diamant väljs till o rd fö rande i Akademiska 
föreningen i Umeå ef ter professor Bertil Lindquis t , som ha r 
flyttat till Lund. 

27 Assessorn i Hovrät ten för övre Nor r l and Ingrid Andersson ut-
nämns till hovrä t t s råd i hovrät ten . 

26 F. kont rak tspros ten teal, d r Hugo Berlin, Lycksele församlings 
ky rkohe rde u n d e r mer än 40 år, f r a m till 1951, avl ider i Upp-
sala. Han var född 1875. 

29 Kommunalfu l lmäkt ige i Holmsund enas om ett förslag till kom-
munvapen , en stiliserad båt i guld i blått fält. 

29- Övre Nor r l ands a rbe ta rmässa hålls i Skellefteå med större del-
30 tagarantal än någonsin, c :a 500. 
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Turbinen »Signe» i Gardikfors kraftverk kopplas över till kom-
mersiell drift. När Ajaure kraftverk tas i bruk, blir Gardik-
fors det första programstyrda kraftverket i Umeälven. 

Postförbindelserna från Stockholm till Västerbotten förbättras 
genom att det nya kvällsflygel till Umeå även utnyttjas för 
postbefordran. 

Länsstyrelsen medger licens till fällning av 15 björnar inom 
Vilhelmina under hösten. 

I polisberedningens förslag till nya polisdistrikt i anslutning 
till polisväsendets förstatligande föreslås de nya distrikten i 
Västerbottens län bli Umeå, Lycksele, Skellefteå, Storuman och 
Vilhelmina. 

Regeringen förordnar, att Storumans municipalsamhälle upp-
löses med utgången av 1963. 

Ingenjör John Rror Berglund, Rödviken, Nordmaling — död i 
mars 1963 — har i testamente föreskrivit, att större delen av 
hans förmögenhet, drygt en miljon kronor, skall delas lika 
mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen för dess verksamhet 
i Nordmalings kommun, Nordmalings baptistförsamling för 
dess missionsverksamhet, Svenska Frälsningsarmén och Sven-
ska kyrkans mission. 

Skolöverstyrelsen förordar hos regeringen, att styrelsen för 
Strömbäcks folkhögskola, Stöckeby, får statsbidrag med högst 
703.000 kronor till ny- och ombyggnadsarbeten vid skolan. 
Byggnadsföretaget är kostnadsberäknat till 957.400 kronor. 

Överklintens kyrka får sin andra kyrkklocka. Den väger 420 kg 
och kostar 9.690 kronor, som har insamlats bland de 1.600 för-
samlingsborna. 
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Oktober 

Den första doktorsdispu-
tationen vid Umeå Uni-
versitet: Till vänster res-
pondenten övertandläkare 
Lars G. Holmlund; intill 
honom kollegieopponen-
ten, tekn. dr Sven Ledin, 
och till höger andreoppo-
nenten, laborator Sven 
Bergman. 

Den 

1 Det nya å lderdomshemmet i Vindeln invigs av landshövding 
Fi l ip Kris tensson. 

Ndiko Karioki kommer till Umeå f r ån Afr ika för att t i l lbringa 
läsåret vid folkskolseminariet som elevrådets och kollegiets 
s t ipendiat . 

3 En s jumannadelegat ion f rån Bjurholms kommun uppvakta r in-
r ikesminis ter Rune Johansson och f ramlägger kommunens syn-
punkte r i kommuninde ln ings f rågan . 

4 Till länsarki tekt i Västerbottens län 1 januar i 1964—31 decem-
ber 1969 fö ro rdnas arki tekt Åke Lundberg , Umeå, ef ter läns-
arki tekt Hja lmar Bergman, som blir länsarki tekt i Kronobergs 
län. 

5 Överkl intens nya kyrkklocka invigs av biskop I. Hylander och 
samtidigt f i ras kyrkans GO-årsjubileum. 

Baggböle he r rgå rd , som ägs av SCA, erb juds Umeå kontrakt 
som gåva att användas för kyrkligt bruk. 

7 Till o rd fö rande i Västerbot tens läns landst ing väljs fö r rådsför -
valtare K. S. Östlund, Bureå. 
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9 Landst inget bevi l jar länets tu r i s t fören ing anslag med 76.000 
kronor . Till nykterhe tsverksamhet anslås 75.000 k ronor och 
påbyggnad av kansl ihuset i Umeå med två våningar beslutas. 

10 Sveriges nordl igaste tullstation mot Norge invigs i Tä rnaby . 
Kommuna lnämnden i Vilhelmina köping föreslår , att köpingen 
och l andskommunen sammanslås den 1 januar i 1965. 

11 Landst ingets ku l tu rs t ipendium utdelas för första gången och 
delas mellan skulptör Bo Holmlund, Skellefteå, och sångerskan 
Chris t ina Öqvist, Umeå, som får 2.500 kronor var . 

12 Landst ingsskat ten i Västerbottens län 1964 höjs med 1 krona 
till kr . 6: 50. 

Till o rd fö rande i landst ingets förval tningsutskott utses bygg-
mästare Nils Frankl in , Sorsele. 

12- Hjoggsjö missionsförsamling, Vännäs socken, 75-årsjubilerar . 
13 

16 I ecklesiast ikminis ter E d e n m a n s proposi t ion i r iksdagen tas 
upp f r ågan om det b l ivande omfånget av Umeå universi tet , 
men statsrådet tar inte nu ställning. In rä t t ande av yt ter l igare 
en fakultet i Umeå fö rordas i en rad remissvar . 

17 Vännäs kons t fören ing öppna r en utstäl lning av två generat io-
ner Holmlund, f ade rn målaren Helge Holmlund, sonen skulp-
tör Bo Holmlund, båda Skellefteå. 

17- Ett 30-tal medlemmar ur organisat ionen Riksdagsmän och fors-
18 kare (RIFO) s tuderar univers i te tsutveckl ingen i Umeå. 

19 RIFO-gruppen besöker nor ra länsdelen, där Bolidenbolagets 
labora tor ier s tuderas och g ruppen or ien teras om länsdelens 
när ingsl iv . 

Vägförval tningens underhå l l savdeln ing får s ta r torder för be-
redskapsföre tag, kos tnadsberäknade till 12 mi l joner k ronor . 

20 Varpsjö miss ionshus i Åsele socken invigs av kont raktspros t 
Bertil Clausén, Lycksele. 

22 Konsul K. E. Lunds t röm, g runda re av Wasa sp i sbrödsfabr ik i 
Skellefteå och märkesman för svensk knäckebrödst i l lverkning, 
avl ider i Stockholm. Han var född 1887. 
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24 Västerbotten besegrar i Umeå Österbotten i boxning med 5—2. 

25 Årsmöte med Västerbottens läns hembygdsfören ing . Problemen 
i samband med Sävargården löses genom en i samarbete med 
Umeå stad uppgjord budget . Den förutsä t te r att s taden stöder 
fö ren ingen genom lån och borgen. 

Till heders ledamot i fö ren ingen kallas dr Ragnar Kempe, ö rn -
sköldsvik. 

Den första doktorsdisputa t ionen sedan uinehögskolorna blivit 
univers i te t : över tand läkare Lars G. Holmlund, Umeå, fö r sva ra r 
sin avhandl ing. 

Provins ia l läkare Sven-Ove Arvidsson, Vindeln, u tnämns till 
b i t r ädande länsläkare i Siockholms län. 

27 Vännäs kyrkoful lmäkt ige beslutar res taurera och bygga till 
Vännäs kyrka. 

28 Vilhelmina köpings och Vilhelmina l andskommun beslutar att 
hos kammarkol legium begära sammanslagning av kommuner-
na f rån den 1 januar i 1965. En t iomannakommit té skall förbe-
reda kommunsammanläggningen och uppgöra förval tningsor-
ganisat ion för den utvidgade köpingen. 

29 Stensele munic ipa l fu l lmäkt ige beslutar begära munic ipe t s upp-
lösning f r ån årsskif te t 1964—65. 

Vid ett av länsstyrelsen anordna t in format ionsmöte i Malå-
träsk om planerad sjöreglering inom Nors jö och Malå f r am-
hålls det, att de bästa regler ingsmöj l igheterna f inns i s jöarna 
Malåträsket, Storskeppträsket , Kvammarn och Norsjön. Pro-
jektet beräknas kosta 6 mi l joner kronor . 

30 Med. d r Helge Dahlstedt, Vilhelmina, avlider. Han var född 
1885. 

Statsstipendienämnd föreslås av garantilånenåmnden inrättad 
i Umeå från den 1 juli 1964. 

Vägförvaltningens femårsplan för byggande av riksvägar inom 
länet för åren 1964—68 upptar arbeten för 147.600.000 kronor, 
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varav dock arbeten för 123.600.000 kronor måste ställas på 
framtiden. För 1964 förutses arbeten för 7 miljoner kronor. 

Universitetskanslern tillstyrker hos regeringen förslaget om all 
professur i barnpsykologi inrättas vid medicinska högskolan i 
Umeå. 

Bankdirektör Erik Ehn chef för Sundsvalls Enskilda Banks 
kontor i Umeå efter bankdirektör Bengt Nordstrand, som av-
går med pension. 

Byggnadsnämnden i Umeå godkänner stadsplan för Ålidhem 
med plats för S- ä 9.000 personer. 

I ett remissyttrande om SGU:s (Sveriges geologiska undersök-
ning) framtida organisation och verksamhet finner länsstyrel-
sen det väl motiverat att förlägga hela malmbyrån till Umeå 
eller Skellefteå. Även den geofysiska avdelningen kan med för-
del förläggas till de båda städerna men ined hänsyn till Umeå 
universitet bör Umeå bli förläggningsplats, då där kan inrät-
tas ett institut för tillämpad geofysik. 

Bygdeå sockens folkbibliotek får lokaler i den nya centralsko-
lan i Robertsfors. 

Enligt offentliggjort testamente har framlidne sågverksarbetare 
Frans Sundström, Norrbyskär, donerat e:a 70.000 kronor till 
en fond, kallad Frans Sundströms hembygdsfond, vars ränte-
avkastning skall utdelas till framstående nordmalingsjordbru-
kare. 

Umeå universitet tilldelas 26^.000 kronor ur Wallenbergsfon-
den för att bygga elektroakustiskt laboratorium vid öronklini-
ken. 

Direktör Hilding Ohlsson, Lycksele, köper en av Österlens sto-
ra sevärdheter: »Olas trädgård» i Hörup utanför Ystad. 

En utredning konstaterar, att inom en tio mils radie från Sten-
sele finns 200.000 kbm. björk och därmed anses råvarutillgång-
en för den planerade björkmassafabriken i Storuman säker-
ställd. 
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N o v e m b e r 

Den gamla kyrkan i Ta-
velsjö skattar åt förgäng-
elsen. Här faller tornspi-
ran den 29 november 1963. 

Den 
3 Västerbotten v inner TV-pucken i ishockey genom att i Mölndal 

besegra Ångermanland med 2—0. 

4 Kommunalfu l lmäkt ige i Umeå l andskommun ut talar sig hos 
länsstyrelsen att l andskommunen görs till en valkrets och att 
antalet s tadsful lmäktige i Umeå blir 50. 

G Pr insessan Sibylla över lämnar på slottet en penningdona t ion 
ur p r in s Gustaf Adolfs minnes fond till Umeå s tudentkår . 

7 Till verkstäl lande di rektör i AB Umeor tens iss tadion utses 
kamre r Runo Hallberg, Umeå. Styrelsens o rd fö rande bl ir stads-
fiskal Sten Hamr in , Umeå. 

9 Frä l sn ingsarmén i Umeå f i r a r 70-årsjubileum. 

12 Studiedelegation f rån Linköping besöker Umeå för att se, hur 
Umeå p lanera r fö r sitt universi te t med anledning av att Lin-
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köping k o n k u r r e r a r med Örebro om att få landets sjätte uni-
versitet . 

13 Umeå lä roverk går till semif inal i r ad io tu rne r ingen »Vi som 
vet mest» genom att besegra katedralskolan i Uppsala med 27 
poäng mot 25. 

Hem- och skolförening bildas i Robertsfors . 

15 Umeå stads ku l tu rs t ipendie r utdelas för första gången och till-
faller f. mus ikhand la re Thure Melander, Skellefteå, och konst-
när Ingvar Hällgren, Grubbe. 

En vär ldsnyhet nykons t rue rad byggnadskran försedd med 
gummihju l sd r i f t i svängkransen och i t raversen - - demonstre-
ras vid Alimakverken på Stenbacka. 

17- Kommunbibl ioteket i Burt räsk f i ra r 100-årsjubileum. 
23 

18 Lycksele stads d rä t se lkammare och Lycksele l andskommuns 
kommuna lnämnd t i l ls tyrker sammanläggning av de båda kom-
munerna om möjligt redan 1965. 

19 Umeå husmoders fö ren ing 40-årsjubilerar . 

21 Medicinska högskolan i Umeå gästas av de ryska medic inpro-
fessorerna V. H. Vasilenko och A. A. Visjnevskij . I deras säll-
skap är s tatsrådet Gösta Skoglund och professor Sten Fr ibe rg 
vid Karol inska insti tutet . 

21- Sveriges bilskolors r ik s fö rbund a n o r d n a r pedagogdagar i Umeå 
22 med ett 60-tal bi lskolemän. 

24 I Tavelsjö kyrka hålls sista högmässan med nat tvardsgång före 
ky rkans r ivning. Komminis ter Gunnar Lodin e r in r a r i ett min-
nestal om de outplånliga minnen som församl ingsborna ha r 
f r ån sin kyrka. 

Barsele-Storumans f i ladel f ia församling inviger sin nya kyrka i 
Storuman. Den h a r kostat 392.000 kronor . 

25 Stadsful lmäktige i Lycksele fö ro rda r — med 17 röster mot 4 
och en nedlagd röst — en sammanläggning av Lycksele stad 
och l andskommun snaras t möjligt, redan den 1 januar i 1965 
om så går. 
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Skol- och hemfören ing bi ldas i Storuman. 

Vid kommunfö rbunde t s länsmöte i Vindeln f ramgår , att Väs-
terbotten och Norrbot ten kommer att bli hårdas t d rabbade av 
skogsbruksrat ional iser ingen. 

26 Lycksele l andskommuns ful lmäktige avslår med 16 röster mot 
11 — två ledamöter avstår — förslaget till sammanläggning av 
Lycksele stad och l andskommun. 

Till kommuna lkamre r i Bjurholm ef ter kommuna lkamre r Lars 
Östman, som blir sekre terare vid Örebro läns landst ing, väljs 
kommuna lkamre r Holger Linds t röm, Degerhainn, Öland, bör-
dig f rån Granö. 

27 Den pe rmanen ta TV-sändaren för Lycksele-området öppnas . 

28 Vid Västerbottens skogsägareförenings årsmöte i Skellefteå 
väljs r iksdagsman Jan-Ivan Nilsson, Tvärå lund , till o rd fö rande 
ef ter hemmansäga re John Lindgren , Bureå, som avsagt sig 
ef ter att ha innehaf t uppdrage t sedan föreningen bi ldades 1937. 

Den 1951 indragna telestationen i Nor ra Bäsksjö, Vilhelmina, 
bö r j a r fungera igen, nu som automatstat ion. Tele t raf iken i 
området under lä t tas där igenom väsentligt. 

29 Till lektor i modersmåle t och his tor ia vid folkskolseminariet i 
Umeå f rån 1 januar i 1964 u tnämns fil. lic. U. S. Samuelsson. 

30 Rober tsfors nya centralskola invigs av statsrådet Gösta Skog-
lund. 

Studentkåren i Umeå redovisar ett behov av minst 5.000 rums-
enheter fram till 1970. 

Biskop Ivar Hylander utser kyrkoherde Karl-Gunnar Grape, 
Umeå, till preses vid prästmötet 1965, sedan kontraktsprost 
Gottfrid Nordlund, Gällivare, avsagt sig på grund av hälsoskäl. 

Norrlandsfonden reserverar 10 miljoner kronor för alt forsk-
ningsmässigt och vetenskapligt underbygga skogsbruksmekani-
seringen. En särskild stiftelse, Stiftelsen Skogsmekanisering, 
skall leda verksamheten. 

Det stora Stekenjokk-projektet i Vilhelmina startar. Special-
arbetare från Bolidens Gruv AB börjar borra ett 260 m. djupt 
schakthål i berget ned till den nivå, där malmkroppen finns. 
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Arbetsplan är klar för väg 90 Älgsjö—Lycksele, delen Graned—• 
Tuvträsk i Lycksele vägnämndsområde. Omläggningen får en 
längd av 12.6M ni. och byggnadskostnaderna inklusive mark-
lösen beräknas till 5,2 miljoner kronor. 

Fru Clary Johanson, Vännäs, belönas — jämte fyra andra för-
tjänta folkbildare i landet med Brevskolans diplom, stipen-
dium och statyett. 

Länets nye landskamrer Rolf Bystedt träder i tjänst. Han kom-
mer från Linköping. 

Försäkringsbolaget Ansvar bildar sliftelsen Nykterhetsvänner-
nas studenthem i Umeå. 

Ett principförslag till utbyggnad av Bureå lastageplals till 
djuphamn presenteras vid ett sammanträde i sjöfartsstyrelsen 
av en delegation från Bureå kommun. Enligt förslaget skall 
kajdjupet för en del av hamnen bli 8 m., men 4 m. i övrigt. 
Kostnaderna beräknas till 5 miljoner kronor. 

Regeringen lämnar klarsignal för vägbygget Ankarvattnet— 
Stekenjokk i Frostvikens och Vilhelmina kommuner. 

Byggnadsstyrelsen begär hos regeringen uppdrag att utföra ny-
byggnad för anatomiska och hisiologiska institutionerna vid 
Umeå universitet jämte till byggnaderna hörande försörjnings-
åtgärder. 

Urnekretsen av Sveriges småskollärareförbund firar 30-års-
jubileum. 
Detaljplanering för ny fas i den centrala omskolningsverksam-
heten i länet inför starten. Tre avdelningar för utbildning av 
instrumentmakare m. in., två avdelningar för smeder, repara-
törer och svetsare samt en avdelning för mekaniker kommer 
all sammanföras till en enhet. 

Mo och Domsjö AB redovisar för räkenskapsåret 119 1962— 
31/8 1963 en nettovinst av 10 miljoner kronor, samma som fö-
regående r¿ikenskapsär. Avskrivningar på anläggningstillgång-
ar utgör 33,5 miljoner kronor (2\,0 f.å.). Aktiekapitalet före-
slås höjt från 110 miljoner kronor till 198 miljoner kronor. 
Klarsignal för nytt studentbostadsbygge på Ålidhem-området 
med 103 studentrum för 1,3 miljon kronor. 
Specialläraren vid grundskolan i Skellefteå J. A. Markström 
förordnas till rektor vid det obligatoriska skolväsendet i Luleå 
under tiden 1 januari 196k—30 juni 1967. 
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December 

Från invigningen av Umeå 
isstadion. I mitten ordfö-
randen i Umeå sockens 
kommunalfullmäktige, 
Holmfrid Nordström, och 
stadsfullmäktigeordföran-
den Elon Dufvenberg, 
Umeå. 

Den 
1 P r e m i ä r för ishallen på Teg, varvid Tegs SK besegrar Skön-

vik^Sund med 6—4. 

1-2 Lycksele miss ionsförsaml ing f i r a r 85-årsjubileum. 

2 Burträsk kommunal fu l lmäkt ige löser den svårlösta f rågan om 
anskaf fande t av provins ia l läkarbos tad : öve rmon tö r Er ik Jons-
sons fastighet förvärvas för 290.000 kronor . 

Till o rd fö rande i Sorsele kommuna lnämnd väljs arbetsför-
medl ingsföres tåndare Sixten Er iksson ef ter Hilmer Hamr in . 

3 1962 års Umeå-kommitté föreslår för Umeå univers i te t f r a m 
till 1970 invester ingar på mellan 75 och 90 mi l joner k ronor i 
byggnader samt mellan 40 och 50 mi l joner k ronor för inred-
ning och ut rus tn ing. Samtidigt skall 250 nya t jäns ter inrät tas , 
varav 22 professurer . Samhäl lsp lanerare och civi lekonomer 
skall f r o m hösten 1964 bör ja utbi ldas vid universi te t . Kom-
mit tén föreslår , att unde r de närmas te fem åren skall vid uni-
versitetet skapas en modern t inr ik tad utbi ldnings- och forsk-
ningsorganisat ion, som täcker hela de matemat isk-naturveten-
skapliga och samhällsvetenskapliga ämnesområdena . Samtidigt 
föreslår 1960 års lä ra ru tb i ldningssakkunniga , att fast integre-
rad l ä ra ru tb i ldn ing med t reår iga teoretiska s tudier bör starta 
vid universi te te t med underv i sn ing i engelska läsåret 1964/65 
och i tyska och f r anska året därpå . 

Umeå s tudentkår väljer med. kand. Leif Gothefors till ordfö-
r a n d e ef ter odont. kand. Mauritz Persson, som avsagt sig. 
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4 Vilhelmina hembygds- och tu r i s t fören ing beslutar försäl ja Kit-
telfjälls turiststat ion till Svenska tur i s t föreningen. 

10 Vattenfallsstyrelsen hemstäl ler in för vat tendomstolen i Sten-
sele om godkännande av ett mellan pa r t e rna t räf fa t avtal om 
att ett 30-tal delägare i Stensele med flera byars skifteslag f å r 
dela c:a 580.000 k ronor i e rsä t tn ing för den totalskada som 
uppståt t på fisket i an ledn ing av Storumans regler ing samt 
upp fö rande av Stensele och Umluspens kraf t s ta t ioner . 

12 Riksdagen godkänner ecklesiast ikminis ter E d e n m a n s förslag 
om r ik t l in jer för u tbyggnaden av det högre undervisningsvä-
sendet . Som allmän r ik tpunkt i p laner ingsarbe te t antas anta-
let s tuderande vid universi te t och högskolor uppgå till drygt 
80.000 i bö r j an på 1970-talet. För Umeås del r äkna r man då 
med c:a 3.500 s tudenter . 

13 Generaldi rektör Nils Gustav Rosén — börd ig f r ån Umeå — 
fö ro rdnas till t. f. univers i te tskansler f r a m till 1 juli 1965. 

15 Åsele nyres t au re rade kyrka åter invigs av biskop Ivar I lylan-
der. 

16 Furuv iks skola i Lycksele, som om- och tillbyggts för drygt 
450.000 k ronor invigs. 

Direktörsassis tent Stig Ohlander , Umeå, utses till lasarettsdi-
rektör i Sundsvall . 

17 Umeå isstadion invigs av Svenska i shockeyförbundets ordfö-
rande , borgar råde t Helge Berglund, Stockholm. 

19 Kommuninde ln ingen i de sju nordl igaste länen avgörs, varvid 
enligt reger ingens beslut de 33 kommunerna i Västerbottens 
län sammanförs till 12 block mot av länsstyrelsen föreslagna 
16. 

I den Eckerbergska lokal i ser ingsut redningens s lu tbetänkande 
anses lämpligt att förlägga viss gymnas t ik lä ra ru tb i ldn ing till 
Umeå, var igenom GCI skulle få en avlastning. 

Kronön i Nordmal ings skärgård får elektriskt ljus. 

21 Rekord i Laisval lsgruvans å r sp roduk t ion med över en mil jon 
ton bru ten malm. Helårsprodukt ionen beräknas bli 1.007 mil-
jon ton. Laisval lsgruvan är den första su l f i tmalmgruvan i Sveri-
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ge, som når en mil jon ton i å r sprodukt ion . 1943 bröts 30.000 
ton. 

Minus 45 grader uppmäts i Gargnäs, Sorsele socken. 

25 Patr iot iska sällskapets guldmedal j av and ra storleken över-
lämnas till 73-årige kyrkvärden Hildor Bäckström för att han 
i 25 år uppehåll i t befa t tn ingen som bönpräs t på Holmön, som i 
snar t 350 år i oavbruten följd haf t s. k. bönpräs t . 

29 Rolf Modig, Umeå, blir svensk jun iormäs ta re i boxning, welter-
vikt. 

S torumans och Lövångers mun ic ip u p p h ö r med 1963 års ut-
gång. 

Av de slutliga mantalslängderna för år 1963 framgår att medan 
glesbygderna i Västerbottens kustland minskade med 2.217 per-
soner under det senaste året ökade tätorterna sin folkmängd 
med 1.344 personer. För kustlandet i sin helhet uppgår den 
totala folkminskningen till 783 personer. Sammanställningen 
har gjorts av länsstyrelsen. 

Ytterligare tre mil av Blå vägen mellan Tärnaby och riksgrän-
sen är färdigprojekterad. Arbetsplanen upptar exakt 31.440 m. 
för en sammanlagd kostnad av 9,6 miljoner kronor. 

Sedan socionomutbildningskommitténs betänkande överarbe-
tats, föreslås elevintagningen ökad med 60 platser från läsåret 
1964\65, 30 i Umeå och 30 i Stockholm. 

Umeå landskommuns kommunalnämnd föreslår att en bygg-
nadskommitté på sex personer — tre från landskommunen och 
tre från Umeå stad — får i uppdrag utreda frågan om byggan-
de av ett tekniskt gymnasium i Umeå. 

Anna-Lena Brändström från Robertsfors och skrivbiträde vid 
sjukkassekontoret i Bjurholm väljs till Sveriges Lucia. Förra 
året var hon Västerbottens Lucia. 

Vet. dr Elis Sandbergs framställning av de resultat, han anser 
sig ha kommit fram till vid behandling med THX-preparatet, 
granskas av två experter, professorerna Stig Björkman, Karo-
linska sjukhuset, och Lars-Gunnar Larsson, Umeå. 
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Orientererskan Ulla Lindkvist, Skellefteå, och simmerskan 
Ann-Christin Hagberg, Stockholm, utses av Stockholms-Tid-
ningens jury till årets idrottskvinnor. 

Till chefsarkitekt vid Västerbottenskommunernas Arkitekt- och 
Byggnadskontor utses arkitekt SAR Ingvar Olsson, Stockholm. 
Han är född i Vindeln. 

Regeringen medger, att universitetet i Umeå får i samråd med 
statskontoret hyra en IBM-datamaskin. För att täcka kostna-
derna anvisas 100.000 kronor. 

Västerbottens läns folkmängd vid 1963 års slut är enligt vid 
årsskiftet föreliggande preliminära uppgifter 235.180 per-
soner, en minskning under året med 1.330. Städerna har 
ökat med 864 personer, nämligen Umeå med 678 till 24.743, 
Skellefteå med 170 till 23.692 och Lycksele med 16 till 6.201. 

Umeå landskommun har ökat med 630 personer till 20.867 och 
blir länets största landskommun. Köpingarnas folkmängd är: 
Åsele 5.270 personer, en minskning av 86 personer, Holmsund 
5.249, en ökning med 35, Vännäs 4.071, ökning 44 och Vilhel-
mina 3.063, en ökning med 43 personer. Äldste invånare i lä-
net är f . hemmansägare Olof Samuelsson, Kåsböle, Lövånger 
socken. Han skall bli 104 år den 1 juli 1964 och Sveriges äldste 
man. Den näst äldsta i länet är fru Sara Greta Nilsson i Skel-
lefteå landsförsamling. Hon skall fylla 101 år den 25 november 
1964. 

SAMMANSTÄLLNING: TORSTEN CEDERBERG 
BILDER: ATELJÉ BURVALLS BILDARKIV, MALÅ-

TRASK, VF OCH VK 
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HEDERSLEDAMÖTER. 

Direktör Axel Enström. 
Intendent Ernst Manker. 
Länsarkitekt Karl Sörensen. 
Banktjänsteman Petrus Lundström. 
Direktör Ragnar Kempe. 

STYRELSEMEDLEMMAR. 
Ordförande: Landshövding Filip Kristensson, Umeå. 
v. Ordförande: Kraftverksdir. C. D. Bredberg, Skellefteå. 

Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå. 

1965. 
Folkskollärare G. Renhorn, Skellefteå. 
Redaktör Torsten Cederberg, Umeå. 
Folkskollärare Ruben Ådell, Nordmaling. 
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå. 
Indentent Ernst V/esterlund, Skellefteå. 
Länsskolinspektör G. Berg, Umeå. 
Kontraktsprost Olof Waernér, Sorsele. 
Konstsmed Seth Lindgren, Umeå. 
Disponent Artur Näsström, Dorotea. 
Skoldirektör Simon Johansson, Teg. 
Länsarkitekt Åke Lundberg, Umeå. 
Länsblockledare J. P. Johansson, Vännäsby. 
Arkitekt Birger Dahlberg, Skellefteå. 

1963--1966. 
Fru Elna Nordin, Umeå. 
överstelöjtnant Sven Huldt, Umeå. 
Statsrådet Gösta Skoglund, Umeå. 
Leg. läkare Sigrid Nygren, Skellefteå. 
Rektor Elis Essegård, Vilhelmina. 
Bankkamrer Martin Backman, Vilhelmina . 
f. Riksdagsman Uno Olofsson, Hornmyr. 
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1962-1965. 

Disponent E. Planhammar, Hörnefors. 
Hemmansägare Holmfrid Nordström, Stöckeby . 
Landstingsman Oscar Dahlqvist, Skelleftehamn. 
Landstingsman K. S. Östlund, Bureå. 
Samekonsulent H. Ritzén, Umeå. 

Styrelseledamöter, utsedda av Västerbottens läns landsting: 

1964—1967. 

Redaktör Matts Balgård, Umeå. 
Fru Valborg Lodin, Umeå. 

Suppleanter: 

Hemmansägare Sigvard Hedlund, Myckle, Skellefteå. 
Direktör John Lindberg, Norsjö. 

Styrelseledamöter, utsedda av stadsfullmäktige i Umeå: 

Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
Redaktör Bertil Olson, Umeå. 

Arbetsutskott: 

Ordförande: Landshövding Filip Kristensson, Umeå. 
v. Ordförande: Kraftverksdirektör C. D. Bredberg, Skellefteå. 

Redaktör Elon Dufvenberg, Umeå. 
Sekreterare: Landsantikvarie Gunnar Westin, Umeå. 
Överstelöjtnant Sven Huldt, Umeå. 
Samekonsulent H. Ritzén, Umeå. 
Statsrådet Gösta Skoglund, Umeå. 
Slöjdlärare Erik Lök, Umeå. 

Suppleanter: 
Länsarkitekt Åke Lundberg, Umeå. 
Redaktör Matts Balgård, Umeå. 
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Kassaförvaltare: 

Syssloman Klas Järvholm, Grubbe. 

Revisorer: 

Kamrer Ruben Ericsson, Umeå. 
Direktör Bengt Bäckman, Umeå. 

Suppleanter: 
f. Stadskassör E. Dahlgren, Umeå. 
f. Bankkassör E. B. Bäckman, Umeå. 

Revisor, utsedd av Västerbottens läns landsting: 

Annonschef Tore Lundqvist, Umeå. 

Suppleant: 
Inköpschef Bertil Carlsson, Umeå. 

Revisor, utsedd av länsstyrelsen: 

Landskanslist Gösta Andersson, Umeå. 

Revisor, utsedd av stadsfullmäktige i Umeå: 

Grosshandlare F. Paul Wikner, Umeå. 
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STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1963. 

Allmänna förhållanden. 

Styrelsen har under året haft 2 och arbetsutskottet 4 samman-
träden. 

Föreningen har erhållit de begärda anslagshöjningarna från 
landstinget och Umeå stad. Anslag har vidare som tidigare utgått 
från Umeå landskommun. 

Under året har reparationsarbetena av Sävargården igångsatts. 
Restaurangen har därför varit stängd under nästan hela året. Kom-
mitté för byggnadsarbetena har varit redaktören Elon Dufvenberg, 
ordf., länsarkitekten Hjalmar Bergman och landsantikvarien Gun-
nar Westin. Sekr. har varit sysslomannen Klas Järvholm. På 
Umeå stads önskan har till kommittén även adjungerats ingen-
jören Aage Nilsson. Även om man varit väl medveten om att 
byggnadens tillstånd ej varit det bästa, visade det sig ganska snart 
efter igångsättandet av arbetena, att tillståndet var än sämre än 
som förmodats. Under arbetets gång har också erfarits, att det 
kvalitetskrav som måste ställas på upprustningen av Sävargården, 
måste tillfredställas utan ett alltför hårt sneglande på kostnaderna. 
Man kunde också räkna med att denna byggnad med sina särskilda 
miljövärden skulle komma att bli mycket frekventerad. I känslan 
härav syntes det felaktigt att binda sig vid ett alltför mycket be-
skuret program för ombyggnaden, då de merkostnader som skulle 
kunna komma i fråga i förhållande till storleken av den rörelse, 
som man kunde förutsätta, skulle bli av underordnad betydelse. 
Arbetsutskottet, som haft denna fråga under omprövning, har 
också ansett, det vid sidan av de nödvändiga hälsovårdstekniska 
och driftsekonomiska kraven vid byggnadens färdigställande också 
måste hävdas, att byggnaden i kulturhistoriskt och estetiskt av-
seende skulle ställas i ett fullvärdigt skick i rimlig grad motsvaran-
de de krav man kunde vänta i stadens nuvarande utvecklingsskede. 
Under arbetets gång framställdes även ökade krav ur brandsäker-
hetssynpunkt, yrkesinspektionssynpunkt, restaurangteknisk syn-
punkt m. m. Allt detta medförde att föreningen ej ansåg sig kunna 
vidhålla de tidigare uppgjorda ekonomiska programmet utan måste 
söka nya vägar för att erhålla medel för arbetenas fortsättande. 
Av Arbetsmarknadsstyrelsen har föreningen härvid i anseende till 
byggnadens kulturhistoriska värde erhållit ytterligare anslag. Före-
ningen har vidare vänt sig till Umeå stad, som lämnat sitt stöd 
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huvudsakligen i form av borgen och län. Arbetena har emellertid 
ej kunnat slutföras under år 1963. Otvivelaktigt har det inneburit 
en mycket tung arbetsbelastning på länsmuseet. 

Under året har även programutredningen av tillbyggnad av 
museet i Umeå färdigställts och överlämnats till hembygdsföre-
ningen av arkitekten Åke Lundberg och sekr. I programutred-
ningen framfördes även förslaget, att en stabilare organisation 
skulle konstrueras för ägandet och drivandet av den planerade 
museiverksamheten, som avsågs skola få en vidare omfattning än 
den nuvarande. Då även Umeå stad i olika sammanhang föreslagit 
vissa stiftelsebildningar, kallade föreningens ordförande till ett 
sammanträde på länsstyrelsen med representanter från landstinget, 
Umeå stad och hembygdsföreningen. Man träffade här den över-
enskommelsen att arbetet skulle bedrivas inom en särskild kom-
mitté. Som representant för Umeå stad hade sedermera utsetts 
kanslichefen Gösta Persson, för landstinget landstingsdirektören 
Gunnar Heimer och för hembygdsföreningen ansågs landsantikva-
rien vara självskriven. Vid denna sammankomst utgick man också 
ifrån, att frågan om eventuell stiftelsebildning och museibyggnads-
frågan ej borde sammankopplas. Vid detta sammanträde redo-
gjordes också för att kostnaderna för en skissutredning beräknades 
till 35.000 kronor. Det fanns anledning att förmoda att Arbets-
marknadsstyrelsen skulle kunna lämna bidrag till halva beloppet. 
Som ifråga om anslag till restaureringen av Sävargården skulle 
Umeå stad lämpligen kunna begära bidraget och också förbinda 
sig att svara för halva kostnaden eventuellt med utnyttjande av 
bidrag från landstinget. Som resultat av sammanträdet beviljade 
landstingets förvaltningsutskott på därav av hembygdsföreningen 
gjord ansökan en fjärdedel av beloppet för programutredning. 

Även under 1963 har den Nordiska Kulturkommissionen förlagt 
en sommarkurs för finska studenter till Umeå. Kursen har som 
tidigare haft en viss anknutning till museet. 

Sekreteraren har deltagit i Skandinaviska Museumsförbundets 
kongress i Bergen och därvid också studerat diverse museer i sam-
band med resan. 

Sekreteraren har vidare deltagit i den Skandinaviska arkeolo-
giska kongressen i Uppsala. 

Sekreteraren har även anlitats av Skellefteå stad för viss för-
beredande planering för utredandet av frågan om en museibygg-
nad i Skellefteå. 
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Den yttre verksamheten. 

Genom anslag från Stiftelsen J. C. Kempes Minne har de arkeo-
logiska undersökningarna vid Bjurselet i Byske kunnat fortsättas. 
Undersökningarna har även detta år stått under ledning av docen-
ten Hans Christiansson. 

Landsantikvarien har på Gammplatsen i Lycksele med kom-
mitterade dryftat vissa frågor angående ytterligare utveckling av 
området. 

Katarina och Per-Uno Ågren ledde under sommaren nyupp-
ställningar av Åsele hembygdsgård och företog samtidigt en över-
syn av dess katalog. 

Antikvarien Per-Uno Ågren höll också invigningstalet vid går-
dens öppnande för allmänheten. 

I huvudsak har tidigare påbörjade undersökningar fortsatts. 

Byundersökning i Hössjö. Inspelningar och fotograferingar i 
Hössjö har gjort av Evert Larsson och Per-Uno Ågren. 

Kustundersökning. Fiskebebyggelsen på Kågnäsudden har un-
dersökts av Katarina och Per-Uno Ågren tillsammans med inten-
dent Ernst Westerlund. 

Västerbottnisk möbel- och redskapskultur m. ra. omfattande 
undersökningar av byggnads- och möbelkultur har gjort i Hörne-
fors socken samt i byarna Latikberg, Bäsksjö och Järvsjö i Vilhel-
mina socken. Där har även bevattningsanläggningar undersökts. 
Undersökningarna har utförts av Katarina och Per-Uno Ågren. 

Umeå stadsplane- och arkitekturhistoria. Amanuens Karin 
Erikssons stadsundersökningar vidgades under året med en bild-
insamling som genomfördes i samarbete med umetidningarna och 
Umeå Fotoklubb med särskilt anslag från Umeå stad. Resultatet 
av insamlingen redovisades i utställningen Staden vi bor i, där 
Karin Eriksson även presenterade de första resultaten av sina 
undersökningar rörande i stadens återuppbyggnad efter branden 
1888 verksamma arkitekturpersonligheter. 

Hemslöjds- och hantverksundersökningar. För medel som ställts 
till förfogande genom Västerbottens läns Hemslöjdsförening har 
av hemslöjdskonsulenten Karin Lundholm och Katarina Ågren ut-
förts en inventering av hemslöjd och hantverk inom länet. I in-
venteringsarbetet deltog under en kortare tid även ingenjör 
Rickard Tegström med filmning . 
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Landsantikvarien har som tidigare varit sekreterare i Landsan-
tikvarieorganisationernas Samarbetsråd. Han har även av lands-
tinget anförtroxts uppdraget att vara ordf. i dess kulturstipendie-
nämnd. Landsantikvarien har i regionalradion bl. a. deltagit i en 
diskussion i Bjurholm om Kultur i kommun. Han har vidare i ett 
flertal fall hållit föreläsningar i kulturhistoriska och naturvårds-
ämnen. 

Katarina och Per-Uno Ågren har föreläst över kulturhistoriska 
ämnen i Akademiska föreningen, Degerfors konstklubb, vid stu-
diedagar för lärare i Skellefteå, Västerbottens läns Hushållnings-
sällskaps högtidssammankomst samt vid hembygdsdagarna i Åsele. 

I regionalradions programserie Västerbottnisk vardag deltog 
med tre program Göran Rosander, Katarina och Per-Uno Ågren. 

Den inre verksamheten. 

Föremålskatalogen ökade med 247 nummer . 
Under året har 2.442 negativ registrerats. Färgbildssamlingen 

har ökat med 650 färgbilder. Bl. a. genom insamlingen av bilder 
från Umeå stad har arkivet tillförts ca 550 original- och reprone-
gativ. 

Biblioteket ökade med 599 band. Ca 400 böcker har bundits på 
länsmuseets verkstad. 

Arkivkatalogen har ökat med 98 nummer. 
Inlåning av arkivalier för enskilda forskare har skett. 

I MUSEET HÖLLS UNDER VÅREN FÖLJANDE 
UTSTÄLLNINGAR 

Sa Is utställningar. 

M & Ö i Umeå. Bruksgrafik av John Melin och Anders österlin. 
Tre målare kring sekelskiftet. Ett urval målningar av J. A. G. 

Acke, Oscar Björck och Prins Eugen i en vandringsutställning från 
Riksförbundet för bildande konst. 

Fin form. Finska konstindustriprodukter i en utställning från 
Finnish Design Centre i Helsingfors. 

Till handens lov. En utställning av svensk hemslöjd i samarbete 
med länets hemslöjdsförening. 

Vårsalong. Juryvald konst av västerbottniska konstnärer. Ut-
ställningen anordnad av Västerbottens läns Konstförening. 
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Vestibulut ställningar. 

Teckningar av Ulrik Samuelsson, Stockholm. 
Hyllning till tant Maja. Arbeten av teckningslärarinnan Maja 

Beskow, Umeå. 
När seklet var ungt. Västerbottniskt sekelskiftesfoto. 
Kustlandskap. Teckningar och grafik av Åke Pettersson-Nåw, 

Umeå. 
Bilder från Västerbotten. Foto av Sune Jonsson, Umeå. 
Grafik av Bengt Landin, Stockholm. 
Sias. Teckningar av Stig Claesson, Stockholm. 
Plundrargalärernas skatt. Vrakfynd från Österbottens skärgård 

i en utställning lånad från Österbottens museum, Vasa. 

UNDER HÖSTEN HÖLLS FÖLJANDE UTSTÄLLNINGAR. 

Salsutställningar. 

Sameslöjd. Samerna socialt-ekonomiskt. Nutida sameslöjd och 
ett fotoreportage om samernas levnadsvillkor i utställningar från 
Same-ätnams slöjdutskott och Svenska Samernas Riksförbund. 

Unga Tecknare 25 år. En vandringsutställning från National-
museum. 

Reinhold von Rosen. En minnesutställning från National-
museum. 

Staden vi bor i. En utställning omkring stadens historia och 
framtida utveckling arrangerad i samarbete med stadsarkitekt-
kontoret. 

Vestibulutställningar. 

Samebarn. Foton av Rickard Tegström, Umeå. 
Lunds akademiska bildklubb. Foton. 
Fjällfolk. Teckningar och akvareller av Lars Matson, Sorsele. 
Vandringsutställningen "Boplats, gravröse, lösfynd" avslutades 

under våren med visningar i Fredrika och Örträsk. 
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Gammlia. 

Kyrkan Helena Elisabeth har varit väl besökt under året. Guds-
tjänster har hållits varje söndag kl. 13. Studentprästens, stiftsad-
junkt Ingmar Lundgren, verksamhet har varit förlagd till kyrkan 
och antalet besökare har visat en markant ökning vid lunchandak-
terna och kvällsgudstjänsterna. Till såväl ordinarie gudstjänster 
som studentprästens begagnande av kyrkan har Umeå stads för-
samling lämnat bidrag. 

Många vigslar och dop samt konfirmation av mindre grupper 
har ägt rum i kyrkan. 

Lars Färgares har enligt stadsfullmäktiges beslut nu som tidigare 
stått under föreningens förvaltning och har kommit till stor an-
vändning för olika ändamål. Fastighetens utgifter för året är kr 
75.076: 21 och inkomster kr 78.636: 36. Överskottet kr 3.560: 15 
avsättes till det av staden och hembygdsföreningen uppgjorda 
programmet för färdigställandet av gårdsplan och reparationer 
av fastigheten. 

Vandrarhemmet som varit inrymt i byggnaden har under som-
marmånaderna haft 4.385 logi. Medräknas de gäster som bebott 
uthyrningsrummen under samma tid samt de som under övrig tid 
av året beretts tillfälligt nattkvarter har gården haft 6.476 över-
nattningar. Som tidigare har restaurangchefen Sigrid Holmström 
förestått vandrarhemmet och hotellrörelsen. 

Friluftsmuseets byggnader har hållits öppna under sommar-
månaderna. I långlogen har anordnats en uppställning av jord-
bruksredskap. Under sommaren har i stallbyggnaden inhysts pon-
nyhästar som använts för ridning av den yngre generationen, vilket 
var mycket uppskattat. 

I de olika byggnaderna har sammanlagt 10.400 besök registrerats 
under denna tid. 

Röjning och markvårdsarbetena har fortsatts. 
Valborgsmässoaftonen firades med kanonsalut, fyrverkeri och 

brasa under hävdvunna former och stor tillslutning. Från museets 
översta gavelbalkong talade författaren fil. dr H.-K. Rönblom. 
Sveriges Radio filmade och visade vissa avsnitt i TV på kvällen. 

Antalet registrerade besökare på länsmuseet uppgick till 23.400 
varav 9.600 skolelever uppdelade på 413 grupper. 
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Personal. 

Verkställande ledamot har varit landsantikvarie Gunnar Westin. 
Antikvarier har varit Per-Uno Ågren och Katarina Ågren. Ama-
nuens Karin Eriksson har tjänstgjort pä halvtid. Antikvarie Göran 
Rosander, Uppsala, fotograf Sune Jonsson, Umeå samt amanuens 
Gunnel Kernell, Stockholm har anlitats för speciella uppdrag. 
Konservator Evert Larsson har tjänstgjort en kortare tid. Sysslo-
man har varit Klas Järvholm, kanslibiträde Inga-Lisa Grahnberg, 
skrivbiträden Barbro Högdahl och Annel Rova och rustmästare 
Ragnar Grahn. Som extra befattningshavare har Wiant Schöld-
ström tjänstgjort. Städerska har som tidigare varit Gunhild Gran-
berg. Vid vårstädningen har ytterligare 2 städerskor anlitats. 

Genom Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen har föreningen haft 
tillgång till särskild arbetskraft. Antalet sålunda anställda har varit 
11 månadsavlönade och 6 timavlönade. 

För vakthållning vid stugorna under sommarmånaderna har 
föreningen anlitat 12 skolungdomar, för parkvård och div. hand-
räckning 9 diversearbetare. Sammanlagt har under året anlitats 
74 personer för en lönekostnad av 392.717 kronor, en lönestegring 
med 69.331 kronor mot år 1962. I lönesumman ingår AMS-arbets-
kraft. 

Ekonomisk översikt. 

Beträffande föreningens utgifter och inkomster under året hän-
visas till särskild tablå, där dessa uppgår till 460.638: 13 kronor. 
Tillgångar och skulder balansera på kronor 806.677: 90. 

Umeå den 5 november 1964. 

FILIP KRISTENSSON. 

Gunnar Westin. 
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FÖRENINGENS EKONOMISKA STÄLLNING FÖR ÅR 1963. 

Balansräkning, den 31 december. 
Anläggningstillgångar: 

Fastigheter 713.090:47 
Inredningar och inventarier 3: 
Museiföremål 1 : ~ 

Omsättningstillgångar: 
Förskotterade anslagsmedel 43.207:08 
Kassa, bank och postgiro 38.824:35 
Debitorer 11.552: — 

Summa tillgångar 806.677:90 

Skulder: 
Långfristiga skulder: 

Värderegleringsfond 135.000: 
Lån till Sävargårdens ombyggnad 105.000: — 

Kortfristiga skulder: 
Kreditorer 5.922: 14 
Källskatt 21.334: — 
Donationer och gåvor 14.170: — 
Reserverat statsbidrag 18.000: — 
Reserverade medel 93.722:47 
Ragnhild Sandströms fond 1.410: — 
Amy och Väinö Nyqvists fond 22.347: 98 
Eget kapital 389.771:31 

Summa skulder 806.677:90 

Vinst- och Förlust Konto för år 1963. 

Kostnader: 
Löner 193.880:37 
Pensionsavgifter 9.998:83 
Allmän sjukförsäkring 15.930:— 219.809:20 
Underhåll och fastigheters driftskostnader 42.254: 07 
Mark och parkvård 20.362:52 
Skrivmateriel 4.933:93 
Telefon och porton 8.652: 63 
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Foto 5.690: 14 
Bibliotek 7.482:97 
Museiföremål 2.478:50 
Underhåll av inventarier 1.380:91 

,, „ samlingarna 8.573: 22 
Försäkringar 3.685: 
Bilkostnader 12.362:76 
Årsbokens kostnader 25.904:46 
Utställningsverksamheten 15.576:37 
Utgiftsräntor 6 . 4 0 0 : -
Skatter 656: — 
Hyror 3 - 2 6 0 : ~~ 
Bildarkiv 3.139: 62 
Medicinmuseet 1.447:38 
övriga utgifter 23.899: 12 
Avskrivningar 24.608:09 
Reserverat anslagsmedel 18.081: 24 

Summa kronor 460.638: 13 

Intäkter: 
Anslag från Statsverket 38.753: — 

„ Landstinget 150.000: — 
„ Umeå stad 150.000: — 
„ „ stads kyrkoförsaml. 4.000: — 

„ landskommun . . . . 10.000: — 352.753: — 
Medlemsavgifter 24.462: — 
Gåvor 20: 
Anslag Umeå stads bildarkiv 3.000: 
Driftsanslag för Sävargården 24.572: 
Försäljning av vykort m. m 1.492: 96 
Annonser och årsboken 9.828: 02 
Inträden och visningar 14.425:30 
Hyror 3.810: — 
Kyrkan Helena Elisabeth 9.980: — 
Räntor 1-035: 15 
övriga inkomster 15.259:70 

Summa kronor 460.638: 13 

Umeå den 31 december 1963. 

Klas Järvholm. 
Kassaförvaltare. 
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REVISIONSBERÄTTELSE. 

Undertecknade, utsedda att granska Västerbottens läns Hem-
bygdsförenings räkenskaper och förvaltning för år 1963 få härmed 
avgiva följande berättelse. 

Av styrelsens och arbetsutskottets protokoll hava vi tagit del. 
Saldon och bankräkningar överensstämma med räkenskaperna. 
Byggnader och inventarier äro försäkrade till betryggande be-

lopp. 
I förvaltningsberättelsen angivna inkomster och utgifter samt 

tillgångar och skulder överensstämma med räkenskaperna. 
Siffergranskning har under året utförts av undertecknad Bäck-

man. 
Då någon anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen ej 

föreligger, tillstyrka vi ansvarsfrihet för styrelsen och kassaför-
valtaren för den tid revisionen omfattar. 

Umeå den 6 november 1964. 

R. Ericsson B. Bäckman 
av hembygdsföreningen utsedda revisorer. 

G. Andersson 
av länsstyrelsen utsedd revisor. 

Tore Lundqvist 
av landstinget utsedd revisor. 

E. B. Bäckman 
siffergranskare. 

F. Paul Wikner 
av stadsfullmäktige utsedd revisor. 

179 



FÖRENINGSMEDDELANDEN 

VÄSTERBOTTENS N O R R A FORNMINNESFÖRENING 1963. 

Föreningens styrelse har under året bestått av följande perso-
ner: Redaktör Carl-Ola Andersson, ordförande, kommunal-
nämndsorförande V. Stenberg, v. ordförande, lärarinnan Zelma 
Lindström, Ursviken (suppl. hemmansägare Sven Svensson, Finn-
iors} , advokat Ulf Berglöf, arkitekt Birger Dahlberg, köpman 
Gunnar Lindekvist, Skellefteå, samt folkskollärare Sivar Olsson, 
Gummark, konstnären Hannes Wagnstedt, Skellefteå, yrkesvals-
lärare Torsten Tegby, Skellefteå och förrådsförvaltare K. S. Öst-
lund, Bureå. 

Intendenten har fungerat som sekreterare och kassör. 
Arbetsutskottet har utgjorts av herrar Andersson, Stenberg, 

Dahlberg och Tegby samt fröken Lindström. 
Revisorer har varit hemmansägare Arthur Hedlund, Myckle och 

grosshandlare Bengt Hällberg, Skellefteå med kommunalkamrer 
Rud. Fahlgren som suppleant. 

Föreningen har under året hållit ett sammanträde, styrelsen två 
och arbetsutskottet två sammanträden. 

Fältarbeten och fynd. 

Av de lösfynd från förhistorisk tid som under året blivit kända 
intar en mycket vacker djurhuvuddolk främsta rummet. Dolken 
har spetsen avbruten men brottet är slipat på spetsens alla sidor. 
Dolken har påträffats i Kusmark, Skellefteå socken i samma om-
råde som holkyxan av brons som kom fram i slutet av 20-talet. 
Marken där dolken hittades har aldrig varit odlad varför vissa 
förhoppningar bör kunna hysas om ytterligare fynd. 

Det andra ovanliga fyndet är en nordbottnisk hacka från Kola-
boda, Nysätra socken. Dylika redskap förekommer ju allmänt, 
men detta exemplar är veterligen det enda kända i Norrland med 
ett tydligt utarbetat, "handtag" vid banen. Hackan är till största 
delen slipad. 

Från Fällfors, Byske socken föreligger en håleggad yxa av en 
grå, finkornig stenart. Yxan är slagen med "flintteknik" och har 
slipspår på två sidor. Den har närmast spetsovalt tvärsnitt med 
raka, mycket tunna smalsidor. 
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Utgrävningarna i Bjurselet. 

Årets fältarbeten har i huvudsak varit koncentrerade till de fort-
satta utgrävningarna i Bjurselet under docenten Hans Christians-
sons ledning, samt till städnings- och restaureringsarbeten på ett 
antal gravfält i Skellefteå stad och socken, samt i Byske och Bureå. 

Arbetet i Bjurselet började i mitten av juli månad och pågick 
omkring en månad. Fynden består i huvudsak av skrapor och av-
slag av kvarts och kvartsit, fragment av skifferredskap, en del små 
flintskärvor och dyl., alltså det inventarium man kan vänta sig på 
en boplats. Provgropar på strandbrinken utanför det egentliga 
grävningsområdet gav bl. a. flintskärvor på 0,5—0,7 m djup. Starka 
indicier tyder på att hela strandbrinken varit en boplats med en 
ännu inte fastställd utsträckning i öster-väster. Det rör sig säker-
ligen om cirka en kilometer. Om de uppgjorda planerna håller, 
kommer grävningarna att fortsättas instundande sommar. 

Städnings- och röjningsarbeten. 

Under senvåren ansöktes hos Arbetsmarknadsstyrelsen om an-
slag för städnings- och röjningsarbeten å gravfältet intill Alhems-
kyrkan i Skellefteå stad. Ansökningen bifölls och ett anslag av 
högst 10.000 kronor beviljades varjämte arbetskraft hänvisades av 
arbetsförmedlingen. Arbetet började den 22 juli och kunde be-
drivas till den 13 september med fem man. 

På grund av särskilda skäl avröjdes under denna tid gravfält 
och rösen i Boviken, Kåge, Ersmark, Frostkåge och Tallhammar. 
Sammanlagt avröjdes 52 rösen [35 smårösen i Tallhammar och 12 
i Kusmark inte inräknade) och plundringsgropar plockades igen. 
Rösena befriades från mossa, och den närmaste omgivningen röj-
des och städades, allt för en sammanlagd kostnad av 9.567: 35 
kronor. 

Den huvudsakliga delen av arbetet utfördes å gravfältet intill 
Alhemskyrkan. På 1920-talet blev detta en gång så ståtliga grav-
fält illa skadat genom att sten kördes bort därifrån. Tidigare har 
man vetat att tretton rösen funnits i området. När träd, buskar och 
ris samt en stor mängd högväxande ogräs avlägsnats, visade det 
sig att här ursprungligen legat 18 rösen, därav ett på det intill-
liggande bergets topp. Endast tre av dem är orörda. Det är inte 
helt uteslutet att ytterligare rösen är dolda i den risiga vegeta-
tionen. 
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Städnings- och restaureringsarbetet visade sig bli synnerligen 
besvärligt men gav intressanta resultat. Fyra av rösena hade små 
utbyggnader i kanten. Dessa utbyggnader var rektangulära och 
ungefär meterlånga samt cirka 0,6 m breda och 0,2—0,3 m höga 
och döptes omedelbart av någon till "balkonger". Tre av rösena 
hade en utbyggnad vardera medan näst största röset hade inte 
mindre än fem, placerade ungefär som ekrarna i ett hjul. 

Rösebottnarnas kanter var i mycket ringa utsträckning skadade 
vilket underlättade restaureringsarbetet. 

Det bör i detta sammanhang framhållas att ytterligare arbeten 
erfordras å området för att ge det parkkaraktär. Vidare får man 
hoppas att den kraftledning som går över gravplatsen sedermera 
kan flyttas . 

Omedelbart intill E 4 i Boviken ligger ett gravfält om sex stora 
rösen, det största med en diameter av 23 m alldeles i vägkanten. 
Samtliga hade stora plundringsgropar och växtligheten höll på att 
ta överhand. Här röjdes området från buskar och mindre träd och 
groparna plockades igen. Markägaren skall påverkas att fälla ett 
flertal större träd på platsen för att ytterligare glesa upp skogsbe-
ståndet, särskilt som en vägomläggning kommer att ske och om-
rådets närmaste omgivning med all sannolikhet läggs ut som rast-
plats. 

Några hundra meter öster om dessa rösen ligger ett flertal sten-
samlingar av förbryllande slag. En del av stenen torde vara od-
lingssten. Men där finns också väl byggda ovala eller runda rösen 
av omisskännlig forntidskaraktär. En del provavtäckningar före-
togs på platsen men arbetet visade sig bli ganska omfattande varför 
en större insats bör göras för ett klarläggande av vad det hela är. 
En del av de långsträckta stensamlingarna liknar båtlänningar. 

Eftersom Igeltjärnberget i Kåge vid E 4 är en flitigt besökt ut-
flyktsplats företogs även här en del städningsarbete inte minst för 
att härigenom söka avhålla besökande att av okynne vältra sten 
utför berget. Två tidigare okända rösen upptäcktes härvid. En 
långsträckt, oredig samling sten på bergets topp, visade sig bli ett 
mycket vackert skeppsformigt röse med en triangulär sten i för 
och akter. 

I Frostkåge avstädades två områden med gravrösen. Från den 
ena platsen bortfördes en nedrasad potatiskällare med hjälp av en 
traktor med lastskopa och dessutom avfall av alla upptänkliga slag. 

Ett enstaka röse i närheten av skolan i Ersmark frilades även. 
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Tidigare har man känt till att intill gårdarna Tallhammar söder 
om Drängsmarks by legat ett 20-tal små stenrösen. Nu genomgicks 
området grundligt och det befanns att rösenas antal är 33, fler-
talet av ungefär samma storlek, 3— 4 m i diameter och 0,6 å 0,8 
m höga. 

Vid två tidigare tillfällen har enstaka rösen undersökts och givit 
ett egendomligt inventarium. Nu öppnades fyra rösen och resulta-
tet blev ungefär detsamma som vid tidigare tillfällen. Stora mäng-
der obrända djurben — i ett röse 3 kg. —, tänder av häst (? ) , en 
liten hästhov, några bitar glas och tegelsten. 1 alla iakttogs rester 
av kol och aska. Flertalet av de större benen var kluvna, uppen-
barligen för märgens skull. I ett av rösena fanns inte några ben 
men en mindre mängd kolrester. Intill roset var stenar utplacerade 
ungefär i den form som eldringar brukar ha. 

I anslutning till dessa arbeten öppnades fyra liknande rösen 
nordväst om bebyggelsen i Kusmark. Dessa rösen — ett dussintal 
— ligger väl samlade inom ett område av cirka 20 X 20 meter 
och är noggrant inrättade i fyra rader öster—väster. De avgränsas 
i väster av en meterbred, några decimeter hög stensättning i nord-
syd, cirka 18 meter lång. 

Undersökningen gav inte något resultat. Inte ett spår av eld, ben 
eller föremål kunde påträffas. 

Huruvida dessa rösesamlingar är fornlämningar i vanlig mening 
vet man inte. Men smårösen av samma karaktär, låga och slarvigt 
byggda, finns på ytterligare ett par ställen i norra länsdelen. 

I september månad ansöktes hos Arbetsmarknadsstyrelsen om 
ytterligare anslag, denna gång för arbeten å gravfält i Yttervik och 
Tjärn. Till arbetet beviljades ett belopp av högst 16.000 kronor. 
Under tiden 10 oktober—21 december kunde fem man syssel-
sättas. Till följd av snö och kyla måste arbetet avbrytas men av-
sikten är att fortsätta instundande vår. 

Arbetet i Yttervik bjöd på åtskilliga överraskningar. Tidigare 
okända lämningar kunde grävas fram ur mossan och bland de olika 
typerna av rösen hade flera samma slags "balkonger" som rösena 
i Morön inom Skellefteå stad. 

Gravfältet i Yttervik torde bli länsdelens ståtligaste i sitt slag 
när arbetet på dess återställande blir slutfört. 

I november blev det känt att vägförvaltningen hade för avsikt att 
öppna ett grustag i ett område söder om Åbyn i Byske och nära 
E 4. Det befanns att på grusåsen ifråga ligger ett antal gravrösen. 
Grustäkten kunde ske utan att rösena kom i omedelbar fara och 
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tillfället begagnades till en uppröjning av gravfältet. Även här 
återstår en del kompletterande arbeten som måste utföras på snö-
fri mark. 

Byggnaderna. 

Den utvändiga reparationen av huvudgården å Nyborg slutför-
des under sommaren. Anslag beviljades av staden för utvändig 
målning som skall ske till våren. I övrigt har beträffande byggna-
derna, endast smärre underhållsarbeten utförts. 

Verksamheten vid museet. 

Skådesamlingarna har under tiden 1 juni—31 augusti som van-
ligt hållits tillgängliga varje dag kl. 13—15, samt andra tider efter 
särskild framställning. Visningar för skolklasser och studiegrupper 
har skett i vanlig omfattning. Kyrkostaden har vid många till-
fällen demonstrerats för olika grupper. 

2.400 skolbarn åtföljda av lärare besökte samlingarna under 
sommaren. Totala antalet besökare ar omkring 3.500 personer. 
Härtill kommer studiegrupper och besökare med årskort. 

De accessionsförda nyförvärven uppgår till cirka 90 nummer. 
Biblioteket har öket med 157 nummer, i huvudsak genom byten 
och gåvor. Antalet diarieförda skrivelser uppgår till 338. Fotoar-
kivet har ökat med cirka 1.000 negativ och bilder i svart-vitt och 
cirka 100 diapositiv i färg. 

Aktarkivet har ökat med ett 1.000-tal blad och klipparkivet 
med något 100-tal. 

Inbindningen av bibliotekets böcker har pågått under vinter-
månaderna. Under den varma årstiden har rengörings- och kon-
serveringsarbeten av magasinerade föremål fortsatt. 

Ett stort antal gamla handlingar har även detta år inlånats för 
avskrift och några äldre kartor har reparerats. 

Väggmåleri av numera välkänt slag har även i år påträffats i 
några rivningshus. 

Under året har 166 ärenden föranlett längre eller kortare resor. 
Dessa fördelar sig sålunda: Skellefteå socken 44, Bureå 40, Byske 
70, Norsjö 1, Lövånger 7, Burträsk 1, Skellefteå stad [Morän) 12, 
övriga 16. 

Museet har även detta år fått utnyttja arbetskraft, ställd till för-
fogande av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen. 
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I Skellefteå Kyrkostad har under 1963 restaureringsarbetet kun-
nat fortgå i samma omfattning som tidigare. Medel finns tillgäng-
liga för att fortsätta detta arbete instundande sommar. 

Arbetet med restaurering av Skellefteå landsförsamlings kyrka 
har också pågått. Arbetet har kontinuerligt bevakats och en del 
iakttagelser har gjorts av intresse för kyrkans byggnadshistoria. 
Äldre detaljer som blottats vid ingrepp i golv och väggar har foto-
graferats och ritats. 

Museifrågan. 

Efter motion i Skellefteå stadsfullmäktige av doktor Sigrid Ny-
gren beslöt stadsfullmäktige att en kommitté skulle tillsättas för 
skyndsam utredning av frågan om ett museum i Skellefteå. Valet 
av kommitté bordlades men har skett i början av 1964. 

Vid årsskiftet balanserade ärenden utgör 57. 
Flera erbjudanden från Arbetsmarknadsstyrelsen om ytterligare 

arbetskraft har inte kunnat accepteras på grund av brist på ar-
betslokaler. 

Ekonomi. 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av bifogat räken-
skapsutdrag. Inkomster och utgifter balanserar på 124.774: 19. I 
anslag har föreningen erhållit av Landstinget 40 .000:—, av Skel-
lefteå stad 17.500: — och av Skellefteå socken 17.000: —. 

Dessutom har medel till särskilda ändamål erhållits av Arbets-
marknadsstyrelsen. Av dessa anslag, 26.000: —, har inte hela be-
loppet kunnat utnytt jas år 1963 men arbetet skall fortsätta så 
snart snö och tjäle försvinner. 

BURTRÄSK HEMBYGDSFÖRENING 

Styrelsen har bestått av följande personer: Oscar Lindberg 
ordf., Torfrid Olsson vice ordf., Roland Karlsson sekr. och Ture 
Grundberg kassör. 

Suppleanter har varit Torsten Wiklund, Verner Lundberg, Einar 
Viklund, Oscar Viklund, Christian Ågren, Tore Viklund och Lage 
Svedberg. 
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Ledamoten Oscar Lindberg och suppl. Torsten Wiklund hava 
valts av kommunalfullmäktige. 

Under året har ett protokollfört styrelsesammanträde hållits 
varjämte ordf., sekr. och kassören ett flertal gånger samrått i olika 
frågor rörande verkställighet om föreningens beslut samt om hem-
bygdsgårdens möblering, skötsel och serveringen därstädes. 

Den av fullmäktige valda byggnadskommittén för hembygds-
gården, nämligen Oscar Lindberg, Ing. Ragnar Berg och lands-
antikvarien Westin, har under året slutfört sitt uppdrag och i en 
redogörelse daterad den 5 dec. 1963 till fullmäktige begärt ent-
ledigande från sitt uppdrag. 

Av denna redogörelse hämta vi följande sammandrag: 

Projektets omfattning: 

Sju byggnader enl. av VAB och Länsmuseet upprättad plan 
nämligen 

1. Risåträskgården från Risåträsk. 
2. Bagar- och sommarstuga från Andersvattnet. 
3. Rundloge från Ljusvattnet. 
4. Kornbod från Åbyn. 
5. Slagtröskloge från Torrbergsliden. 
6. Stolpbod från Stavträsk. 
7. Hemlighus från Forsnäs. 

Projektets genomförande: 
Vid kommunens framställning till länsarbetsnämnden om ar-

betets utförande som beredskapsarbete hade det ansetts lämpligt 
göra en uppdelning i två etapper. 

Etapp 1, påbörjad den 20 nov. 1960 och omfattande byggna-
derna 1, 5, 6 och 7 i förteckningen ovan . 

Etapp 2, påbörjad i nov. 1961 och omfattande de övriga bygg-
naderna samt med nedtagning, för flyttning av gamla kyrkstugan, 
uppställning av stängsel samt slutplanering av området. 

Kostnadsredovisning: 
Arbetslöner 42.683: 23 
Maskinarbete 3.945:50 
Material 31.605: 52 
Arbetsledning 8.152:63 
Övriga kostnader 23.525:98 

Summa kronor 109.939:86 
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Inkomstredovisning: 

Statsbidrag till arbetsl. och arbetsledning 26.322 
Kommunalt anslag 14.000 
Hemb.föreningens eget tillskott 4.000 
Anslag från Stiftelsen Seth Kempes minne 50.000 

„ AB Bureå Sociala Stiftelse 2.000 
„ ,, Lotterimedelsfonden 10.000 

Kommunernas tilläggsanslag 3.617 
Summa kronor 109.939 

Arbetsledare har varit kommunalverkmästare Isak Lundmark, 
Kontrollant har varit kommunaling. Ragnar Borg. 

Arbetet med restaurering av möbler och återställandet av de 
gamla väggmålningarna har utförts av artist Evert Larsson, Umeå 
under samråd och överinseende av landsantikvarie Gunnar Westin 
eller andra tjänstemän vid länsmuseet. 

Gåvor 

Hembygdsföreningen har fått mottaga gåvor av olika slag efter 
det utrymmen kunde beredas. Sålunda har på logen samlats en 
hel del redskap och verktyg för hantverk, hushållsarbete, kreatur-
skötsel och jord- och skogsbruk. Föreningen är tacksam härför och 
hoppas få ytterligare saker för att fullständiga samlingen. Även 
för bostadsbyggnaderna har en hel del saker erhållits men ännu 
fordras en hel del till Risåträskgården för att den skall kunna anses 
representativ som huvudbyggnad till en gård från den tidsepok den 
representerar. 

Förvaltning 

Styrelsen har under sommaren 1963, månaderna juni—juli—• 
aug. hållit hembygdsgården öppen alla dagar då vädret varit 
vackert och fo'k velat gå där. 

Fru Frida Linder, Burträsk har under tiden skött värdinne-
skapet och tillhandahållit kaffe och gräddvåfflor vilket under 
sommaren tillfört föreningen en nettovinst på drygt kr. 500: —. 
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Framtida planer. 

1. Hembygdsföreningen har av Robertsfors Aktiebolag er-
bjudits ett båthus i Granströms by som är tidstypiskt för övre 
Rickleådalen och anses väl försvara sin plats vid en hembygdsgård. 
Med gåvan skulle också följa en s. k. spelbåt jämte annan flott-
ningsredskap. Då flottningen är slut i såväl Rickleån som Bure älv 
anser nog hembygdsföreningen att något bör tillvaratas som min-
ner om denna svunna tid. Föreningen planerar flytta huset till 
lämplig plats vid sjön nedanför hembygdsgården så snart bidrag 
i någon form kan erhållas för kostnaderna. 

2. En utredning om avrättsplatsen på Lappvattsheden och 
var den var belägen har under året verkställts av "Bomans Pojke" 
och föreningen planerar anskaffning av en minnessten till platsen. 

3. Hembygdsföreningen har av Burträsks Jordbruksstämma 
erhållit ett anslag ur Burträsk Invalid- och Beväringskassa att an-
vändas för inköp och underhåll av ett soldattorp inom kommunen. 
Undersökning om anskaffning av ett sådant pågår. 

Till sist vill styrelsen tacka alla som på ett eller annat sätt bi-
dragit till förverkligandet av hembygdsgården och hoppas att 
samma intresse och givmildhet skall följa föreningens verksamhet 
i fortsättningen. 

Till föreningsalliansen för midsommarfirandet frambäres ett tack 
för hjälp att uppliva gamla seder för sådant firande och för att 
hembygdsgården får t jäna som plats härför 

BYGDEÅ HEMBYGDSFÖRENING 

Bygdeå hembygdsförening får för år 1963 avge följande verk-
samhetsberättelse . 

Styrelsen har under år 1963 bestått av följande personer: Mar-
tin Edström, Knut Norman, Greta Strömbäck, Bengt Pettersson, 
Tycko Hammarberg, Helge Nilsson, Seth Nilsson, Edvin Lund-
ström och Thorvald Jacobsson, suppl. K. W. Bäckström, Sixten 
Axelsson, Melvin Nilsson och Karl-Gustav Stenman. 

Revisorer: A. E. Andersson och Harry Hällgren, suppl. Oskar 
Olofsson. 

Ordf. under året har varit Bengt Pettersson, v. ordf. Tycko 
Hammarberg, kassör Knut Norman, sekr. Martin Edström. 
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Styrelsen får meddela att under sommarmånaderna har hem-
bygdsgården hållits öppen för besökare, och det var en verkligen 
bra idé, som vi även kommande säsong skall försöka med. 

Vi får framföra ett tack för verksamhetsåret. 

DEGERFORS SOCKENS HEMBYGDSGÅRDSFÖRENING 

Styrelsen för Degerfors sockens hembygdsgårdsförening får här-
med avlämna redogörelse för verksamhetsåret 1963, föreningens 
29: e verksamhetsår. 

Styrelsen har under året bestått av följande personer, valda för 
tiden 1962—1963, O. A. Karlsson, Carl Jakobsson, Signe Sand-
gren, Ruth Edin, Hjalmar Enström, Franz Ohlsson, Rune Jonsson, 
Per Johansson, Ebba Lindgren och Carl Sandström. 

Suppleanter har varit Ellen Karlsson, Ulla-Britt Hammar, Karl 
Johan Nord, Rudolf Andersson, Halvard Bergström, Ruth Johans-
son, Svea Olofsson, Karl Lindberg och Gerda Forsberg-Andersson. 

Arbetsutskottet har bestått av O. A. Karlsson, Rune Jonsson, 
Per Johansson, tjänstgör även som vaktmästare, Signe Sandgren 
och Ruth Edin. 

Under året har en del skadade eller överåriga träd avverkats 
från tomten varjämte i övrigt uppstädning av tomten skett. Taket 
å "Jakob Jans" byggnaden har omlagts, likaså å vagnsboden, ved-
boden och stallet. Loftboden har under 1963 använts som utställ-
ningslokal under månaderna juni—augusti, denna utställning har 
liksom föregående år föreståtts av fru Ingrid Lundström, även i 
år har tillslutningen varit god. Kostnaderna har dock varit större 
än inkomsterna. 

I juli månad avhölls den traditionella bygdegårdsfesten och rönte 
god tillslutning, behållningen blev även god. 

Underhållskostnaderna för de olika byggnaderna har gått till 
rätt stora belopp men har dock täckts av inkomsterna från festen 
samt försäljning av det avverkade virket från tomten. 

Styrelsens avsikt är, att under kommande sommar hava utställ-
ningslokalen öppen under samma tider som föregående år 
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JÖRNSBYGDENS HEMBYGDSFÖRENING 

Styrelsen har bestått av följande personer: Dir. A. W. Eriksson 
ordförande, Seth Lundström sekr., Hugo Norberg kommunens 
representant i styrelsen, övriga ledamöter: Sten Lundmark, Karl 
Olovsson, Greta Åström, Albert Nilsson. Då Karl Olovsson efter 
mångårig tjänst som kassör, vid årsmötet anhöll om att få lämna 
tjänsten som kassör, och fick denna anhållan beviljad, blev kassör-
platsen vakant då ej vid årsmötet kunde utses efterträdare. Senare 
har kassör utsetts och nu tjänstgör f ru Wegård, Jörn, som kassör. 

I tur att avgå vid årsmötet äro: A. W. Eriksson, Seth Lundström, 
Albert Nilsson. 

Styrelsesuppleanter har under året varit: Ruth Sandström, 
Hulda Vertin, Rudolf Öster och Sigurd Karlsson. 

Fem protokollförda sammanträden har hållits under året, dess-
utom ett par ej protokollförda sammanträden med arbetsutskottet. 

Valborgsmässofirandet 1963 anordnades för första gången vid 
hembygdsgården. Firandet bestod av vårtal av rektor Ragnar 
Berglund, sång av Jörns sångkör, musik av Jörnsungdomars blås-
orkester samt kaffeservering i hembygdsgården. 

Valborgsmässofirandet besöktes av en mycket stor publik. 
Hembygdsföreningen firade under sommaren sitt tio-årsjubi-

leum då landshövding Filip Kristensson med fru gjorde ett mycket 
värderat besök . 

Under hembygdsfesten, i samband med jubileet utdelades för-
tjänstplakett till hedersledamoten i styrelsen Ernst Pettersson, 
Jörn, samt diplom till Hugo Norberg, Seth Lundström, Karl Olovs-
son, Maj Tillgren, Valdemar Viborg, Edit Nåden, Sanfrid Anders-
son, Janne Lundmark och Gustav Lundmark för förtjänstfullt ar-
bete för hembygdsföreningen. 

Under året har samtliga byggnader, samt logen, rödfärgats. Två 
kaminer insatts och en kakelugn reparerats i "Svanselegården" 
Avlopp från köksbänken har ordnats. 

Anskaffande av material för uppsättande av stängsel vid hem-
bygdsgården har gjorts, modell "skyhage". 

Infarten till hembygdsgården har påkörts grus. 
Gåvor har bland andra erhållits av Selmer Karlsson, Skellefteå, 

som skänkt ett tjugotal böcker, däribland en Karl XII bibel samt 
en del andra gamla föremål. 

Inventarieförteckning av hembygdsgårdens samlingar av gamla 
föremål samt dess lösegendom har gjorts under året. Brandför-
säkringarna har höjts från förut 150.000 till 195.000 kr. Hem-

190 



FÖRENINGSMEDDELANDEN 

bygdsföreningens uppgift är nu att kunna förbättra och inreda 
"Stavträskgården" till hembygdsgård (1800-talets bondgårdstyp] 
samt ordna husrum för tillvaratagande och uppläggning av hem-
bygdsföreningens samlingar av gamla föremål. 

Logen skall även inredas för att få en visningsmöjlig uppställning 
av maskiner, kälkar och andra större saker som placerats där. 

Samarbetet inom förening och styrelse har varit mycket gott. 

LYCKSELE HEMBYGDSGILLE. 

Styrelsen för Lycksele hembygdsgille får härmed avge berättel-
se rörande verksamheten under 1963. 

Det skogliga friluftsmuseet har under året kompletterats och 
omfattar nu följande byggnader: timmerkoja med 14 slafar, stall 
med sex spiltor, tjärdal med tjärvirke till 6 å 8 tunnor tjära, kol-
mila, bua, kransåg, fågelflake, handdriven spånhyvel, 400-årig 
tall, "Rusforstallen". 

Virket till tjärdalen har skänkts av herr Oskar Brännström, 
Brännfors, Vormsele, och fågelflaken är en gåva av f. hemmans-
ägaren Gustaf Hedman, Vindelgransele. 

Den 9 nov. visades byggnaderna för en del särskilt inbjudna 
samt representanter för pressen, varvid kolbullar och kaffe serve-
rades på gammalt vis. 

Genom förmedling av vissa tjänstemän hos skogsbolag har hem-
bygdsgillet fått mottaga två stora logar, den ena från Karlsgård 
och den andra från Storbacken, Lycksele landskommun. Logarna 
har uppförts i omedelbar anslutning till varandra. AB Mo och 
Domsjös sociala fond har överlämnat 1.500: — kr. för inköp av en 
bandspelare, 

Hembygdsgillet har anhållit, att Västerbottenskommunernas 
Arkitekt- och Byggnadskontor [VAB] skall uppgöra en plan för 
hela Gammplatsområdets utnyttjande, inklusive planen på upp-
förandet av en replik av den kyrka, som stod på Gammplatsen 
under tiden 1736—1799. 

AB Anderssons Värme har som gåva överlämnat och installerat 
en fläkt i köket på Hembygdsgården. I övrigt har ett stort antal 
redskap och gammalt husgeråd överlämnats till museet. Herr 
Oscar Jonsson, Lycksele, har kompletterat katalogen, som förts 
fram till årsskiftet. Antalet föremål är nu 611. 
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Hembygdsgården har under tiden juni—sept. hållits öppen för 
kaffeservering varje söndag kl. 13.00—17.00. Den har därutöver 
hyrts ut till olika organisationer för fester och sammankomster. 

Valborgsmässoaftonen och midsommarafton firades under sed-
vanliga former. Midsommaraftonens fest gav en god ekonomisk be-
hållning. 

Av Lycksele landskommun och Lycksele stad har hembygds-
gillet erhållit anslag å 5.000 kr. från vardera kommunen. 

Av herr Helmer Finnberg, Rusele, har hembygdsgillet inköpt 
en gammal Västerbottensgård av typen parstuga. Avsikten är att 
transportera gården till Gammplatsen och återuppföra den där. 

Styrelsen har under året bestått av herrar Uno Olofsson, ordf., 
Holger Lithner, v. ordf., J. E. Nyman, sekr., Wolmar Söderholm, 
kassör, Jonas Johansson, Axel Bilare, Dan Forsgren, Edvin Eriks-
son och fröken Ebba Hedman. Arbetsutskottet har bestått av 
herrar J. E. Nyman, Jonas Johansson, Wolmar Söderholm och 
fröken Ebba Hedman. 

MALÅ HEMBYGDSFÖRENING. 

Verksamheten har mest ägnats åt uppförande av en rundloge 
ditflyttad fårn Kvourbevare medelst anlitande av frivillig arbets-
kraft utan ersättning. Hembygdsboken som vi genom forskning 
arbetat på i ett par års tid har fortskridit så långt att vi beräkna 
att ha den klar för tryck till hösten. 

Midsommarafton anordnade Malå brandkår en hembygdsfest 
med god tillslutning. 

Kontorist Verner Marklund som varit ordförande för Malå 
Hembygdsförening sedan dess start år 1946 har avgått på egen 
begäran, i hans ställe valdes hem.äg. John Renström, Aspliden. 

HEMBYGDSFÖRENINGEN UMBYGDA. 

Umbygdas styrelse hade hoppats kunna ordna årsmötet 1964 
under eget tak i den nyuppförda gården i Brännland. Ännu åter-
står dock åtskilligt arbete innan den kan tas i bruk, men vi börjar 
nu åtminstone skymta fullbordandet av en viktig etapp i vårt ar-
bete. 
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Vi hoppas att detta skall innebära, att vi får möjligheter att ännu 
mer än hittills ägna oss åt allmän propaganda för hembygds- och 
kulturminnesvård. Det är blott allt för tydligt, att Umbygda i 
denna omvandlingens tid behöver tjänstgöra som en samlings-
punkt och talesman för människor som har intresse och sinne för 
bygdens stil och tradition. 

Under senare år har kunnat märkas allt fler tecken till en ökad 
uppskattning av västerbottensgårdarna och av traktens gamla 
möbler. Det är tydligt, att den propaganda som bedrivits på bred 
front har gjort åtskillig verkan. Umbygda kan kanske inte i någon 
större utsträckning ta åt sig äran härav, men vi noterar med glädje 
alla framgångar för det kulturminnesvårdande arbetet . 

Det är emellertid än så länge främst mangårdsbyggnaderna på 
landsbygden som fått sina framtidsutsikter förbättrade. Med 
jordbrukets rationalisering — som i och för sig är glädjande —• 
följer dock att många karaktäristiska inslag i dessa trakters be-
byggelse försvinner. 

Av storhässjor finns t. ex. nu endast ett fåtal kvar i Umebygden. 
Präktiga timmerlogar, som inte längre behövs på samma sätt som 
tidigare för jordbruksdriften, går mot sitt förfall. Bagarstugor och 
kornbodar rivs för att eventuellt återuppstå som sommarstugor. 
Man kan befara, att kompletta gårdsgrupper blir en sällsynthet. 
Skihagen, som en gång rutade in jordbruksbygden, är sedan länge 
försvunna, möjligen ersatta med elstängsel på de gårdar som fort-
farande har kreatursdrift. 

Man kan inte begära stora uppoffringar av enskilda människor 
för att vidmakthålla byggnader som inte längre används. I många 
fall är det dock så litet som behövs för att säkra en byggnads be-
stånd ännu många tiotal år — till en tidpunkt när det kanske åter-
igen kan vara gott att ha den. 

Det kan i detta sammanhang också påpekas, att Norrland allt 
mer kommer i förgrunden som turistland, och nog vore det tråkigt 
om besökande från andra delar av landet skulle få ett intryck av 
att den gamla byggnadskulturen i Västerbotten är mer eller mindre 
utraderad. 

Inom Umeå stad kommer de närmaste åren av allt att döma att 
innebära en mycket kraftig omdaning av den nuvarande stads-
bilden på grund av strävandena att effektivt utnyttja centrala tom-
ter. Det skulle dock vara mycket beklagligt om praktiskt taget hela 
trähusarkitekturen från sekelskiftet nu sopades bort. Några få hus 
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av speciellt värde har inregistrerats som kulturminnesmärken och 
därigenom beretts ett visst skydd, men det är risk att man i en 
framtid kommer att tycka, att Umeå farit väl hårt fram med sin 
äldre bebyggelse om endast dessa hus blir kvar. 

Karstenska huset, uppfört av en förmögen borgare strax före 
den stora stadsbranden, var t. ex. ett hus som kunde förtjänat att 
få leva vidare på en annan tomt. Över huvud taget synes det be-
fogat med en ny inventering av byggnadsbeståndet i staden och en 
utredning om möjligheterna att ta till vara några av de bästa av 
de hus som kan bli aktuella för rivning. 

Tyvärr har väl bebyggelsen trängt för långt in mot Gammliaom-
rådet för att man skulle kunna tänka sig några kvarter "gamla 
Umeå" i anslutning till Lars Färgares, men om tillräcklig opinion 
finns borde det gå att i stadsplaner för nya byggnadsområden re-
servera ett eller annat kvarter för återuppförande av gamla trähus. 
Exempel från Linköping visar att det är möjligt att till rimliga 
kostnader återuppföra sådana hus och göra dem till attraktiva bo-
städer för folk som vill offra litet extra på bostadstrivsel. 

Möten och styrelsearbete. 
Umbygda har under det gångna verksamhetsåret haft fem all-

männa sammankomster: Årsmötet på länsmuseet 23 mars, utfärd 
till Nordmaling med besök i hembygdsgård och kyrka 16 maj, gök-
otta vid torpen i Brännland 23 maj, specialvisning av utställningen 
Sameslöjd på länsmuseet 24 september samt "paltafton" i flottar-
mässen på Öhn 12 oktober — då bl. a. flottningsföreningens film 
första gången visades vid offentlig sammankomst. 

Styrelsen har tillsammans med byggnadskommittén haft fem 
protokollförda sammanträden. Sekreteraren har försökt fungera 
som sambandskarl mellan styrelse, byggnadskommitté och kom-
munala organ. Denna verksamhet har avspeglats i sex PM, som 
intagits i protokollsboken, varjämte kopior av PM:en fortlöpande 
översänts till föreningens ordförande. 

Från föreningen har — förutom kallelser till medlemmarna -— 
utgått sju skrivelser, och antalet erhållna skrivelser är sex. 

Umbygda har som vanligt haft gott samarbete med länsmuseet. 

Soldattorpen. 
Torpen i Brännland har även sommaren 1963 varit uthyrda till 

herr Gunnar Granberg, Överboda, som hållit öppet för servering 
större delen av sommarsäsongen. Besöksfrekvensen har varit god. 
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FÖRENINGSMEDDELANDEN 

Norrforsgården. 

För att tillgodose önskemål inom Brännlandsbygden har en änd-
ring gjorts i den ursprungliga planen för Norrforsgården. I stället 
för att inreda en bostad i övervåningen låter vi nu denna våning 
inrymma bl. a. en större sal för sammankomster. 

Som framgår av särskild kassarapport har föreningens största 
utgifter — 3.554 kr av en kassaomslutning på 7.410 kr —- fallit 
under rubriken Norrforsgården. De totala investeringar som skett 
i gården rör sig emellertid om avsevärt mycket större belopp: In-
redningsarbetet pågår som statskommunalt beredskapsarbete un-
der ledning av Umeå landskommuns byggnadskontor. Den nu på-
gående byggnadsetappen, som skall innebära färdigställande, har 
kostnadsberäknats till 80.000 kr. Tidigare har uppförandet av tim-
merstommen m. m. kostat omkring 35.000 kr. 

På den del av kostnaderna som Umeå landskommun nu svarar 
för får Umbygda lämna revers. 

Under "kommunresa" den 4 november besökte Umeå lands 
kommunalfullmäktige Brännland och tittade på torpen och på det 
pågående bygget i Norrforsgården. 

Umbygdas medlemstal. 

För 1963 har 250 medlemmar betalat avgift. Vi vågar emeller-
tid hoppas, att även de som av någon anledning försummade att 
betala medlemsavgiften under detta verksamhetsår skall höra av 
sig. I sitt för bygden betydelsefulla arbete behöver Umbygda stöd 
av en stor och intresserad medlemskader. 

195 





Firmor och företag som 
genom annonsering i års-
boken lämnat bidrag till 
tryckningen 



Ett värdefullt fynd? 
Fortfarande finns det oupptäckta malmer i Västerbot-
tens bergslag. Specialisternas intensiva malmletning 
utesluter inte att också privatpersoner kan komma med 
viktiga uppslag. Fynd av tunga och rostiga stenar kan 
visa vägen till en värdefull malm. Gör Ni sådana fynd, 
tag då kontakt med 

B O L I D E N S GRUVAKTIEBOLAG 

Prospekteringsavdelningen, Boliden. Telefon Skellefteå 60600 



HOLM-
SUND 

G O L V 
— marknadens mest 

gångbara golv. 



D B E L A F F X H 
Representerar ledande möbelfirmor! 

Storgatan 49 - UMEÅ - Tel. 10865, 10840 

Vackra kläder i alla väder 

UMEÅ - Kungsgatan 42. Tel. 10601, 10602 

b I / £ m a n s UR-OPTIK-MUSIK 
Tempohuset, UMEÅ. Tel. 10427, 10437 

Kungsg. 47 A, UMEÅ - Tel. 11000, 11211, bost. 11615 

A l l t i r a d i o 

ß e i n l t . Carlssons Radio 

— G. A. Hamberg — 
Kungsgatan 73 - UMEÅ - Tel. 10455, 10856 



Hilding Carlssons Mek. 
Verkstad AB 

Tel. 10015, 13009 - UMEÅ - Skolgatan 89 

Vid alla tillfällen 

B y s t r ö m s k l ä d e r 
Storgatan 49 - UMEÅ 

Tel. damavd. 14524, herravd. 10525 

för go^ Wii&ulUir I l e r r e k i f j e r i n g 
B l 11II III IIIIIIIII llil III III III 111 III III III lllllllll 111 l!l III IIMI 
DANIELSSONS 

H e r r k o n l e k t i o n 
T e l . 183 50 växel 

S torga tan 55 . U M E Å F l i c k " 0 c h G o s s W ä d e r 

KUNGSGATAN 55 UMEÅ 

D e v ä l k l ä d d a h e r r a r n a s a f f ä r 



Gynna 
hembygdens 

affär 
Manufak tu r 

Kungsg. 48 Umeå 

Välsorterad 
Överskådlig 
T r i v s a m . . . 
är vår nya bokhandel 
i EPA-huset. 

— Affären där man trivs! — 

Tel. 10909 o. 17349 

Inköpscentral för 

enskilda köpmän 

i södra Västerbotten 

Tel. 187 30 - UMEÅ 

PLACERA EDKA SPARMEDEL 

JORDBRUKSKASSAN 
Kapitalräkning — Sparkasseräkning — Checkräkning 



VÄSTERBOTTEN 
Stationerna: 

UMEÅ - LYCKSELE - ÅSELE - DOKOTEA - SORSELE 
ROBERTSFORS - ÄNÄSET 

F Ö R E N I N G M E D M E N I N G 

Apoteket Järv ens 
ANALYTISKA AVD. 

V. Espl 9 UMEÅ Tel. 233 41 

Bakteriologiska och fysikalisk-kemiska 
vattenundersökningar. 

Pastöriserings- och fetthaltskontroll på mejeriprodukter 
m. m. 

Bröderna Lindfors, Umeå 
Telegramadress: Lindforsarna 

Umeå tel. 18530 vx - Skellefteå tel. 14100 vx 

E n d a s t i p a r t i : 

Byggnadsvaror - Järnvaror - Rörbranschens 

artiklar 



Medlefors Folkhögskola 
— SKELLEFTEÅ 3 — 

ligger vackert vid Klintforsån, 500 meter väster om 
landsförsamlingens kyrka. Tar emot 85 elever, fördelade 
på t re årskurser. Vinterkursen pågår f r ån början av 
oktober till slutet av maj . Under sommaren och hösten 
s tå r skolan öppen för kortare kurser och konferenser 

£yczäens / i e M e / z i p e l l n c j 

med välsorterad gossavdelning 

U M E Å Tel. 10149 

S j ö s t e d t S Co E l e k t r i s k a KB 
Kungsg. 51 U M E Å Tel. 11314 

Utför elektriska installationer och reparationer 

D I N A ^ H ^ I E A 

B a n k u b j 
B O L I D E N 
S K E L L E F T E H A M N 
S K E L L E F T E Å 
U M E Å 



Skellefteå Lanthushållskola 
ANDERSTORP - SKELLEFTEÅ 

En 42 veckors kurs, som bör ja r i nov. månad. Undervis-
ning i allt, som hör till e t t hems skötsel. Goda stipendie-
möjligheter. Prospekt på begäran f r å n skolans rektor. 

Tel. Skellefteå 11036. 

Slakteriföreningen 
Umeå 

Skellefteå tel. 12310, Lycksele tel. 10151, 10889 
Umeå tel. 18150, Vilhelmina tel. namnanrop 

Folkhögskolan i Storuman 
Huvudman: Västerbottens läns landsting. 

Vinterkurs på 34 veckor med bör jan omkring 1 sept. 
Förs t a och andra årskurs . Ämneskurser. 

Statsstipendier enligt f ö r folkhögskolorna gällande 
grunder. Prospekt på begäran. 

Adress : S t o r u m a n . Tel. 284. 

Strömbäcks Folkhögskola 
STÖCKEBY Tel. Umeå 43118 

Vinterkurs om 34 veckor l : a och 2 :d ra årskurs . 

Skolan är ansluten till Evangeliska Fosterlandsstif telsen. 



SUNDSVALLSBANKEN 
N o r r l a n d s b a n k i U m e å 

'iJvci tan^LViinÅe ^ixmot t ÅambtaH¿clieu 

KAPPAFFÄR ^ blwd. 

Kungsg . 53 U M E Å Rådhusespl . 4 

J ä rnva ro r — Byggvaror 
Umeå - Nordmaling - Holmsimd 



Erkänt god västerbottensprodukt 

Hygieniska och ändamåls-
enliga lokaler, m o d e r n 
maskinutrustning och ifack-
kunnig personal har givit 
vårt namn anseende, även 
utom länets gränser . . . 

Umeå Ångbryggeri 
vasterboiiens Uns FiskiorsailnioosiOreniDo 

u. p. a. - UMEÅ 

Tel. Pa r t i a f fä r o. kontor 13300, 13301. 

Minutaffärer 13299, 13302, 14375. 

^ZJäsfer/to/Zens c=Cäns 

' emsiojasjorQning 

Umeå tel. 10429 Skellefteå tel. 10893 

Lycksele tel. 10852 Vilhelmina tel. 302 



Västerbottens Läns 
Brand försäkringsbolag 

Vasagatan 19 - UMEÅ - Tel. 22210 växel 

— St i f ta t 1855 — 

Elektriska installationer 
i hela Västerbot ten och Lappmarken 

A R I A T C R U T S T Ä L L N I N G 
Riddaregatain 2 a, U M E Å 

Västerbottens Elektriska A B 
Tel. Umeå 18030 

VÄSTERBOTTENS 
FOLKBLAD 

— för läsvärdets skull — 



Till fest och vardag! 
Beställ dryckerna från 

Tel. r ik tnr 0935/10018 

V7 

Västerbottens Södra 
Mejeriförening 

Tel. 18005 - UMEÅ 
Mejerier i Köbäcksby, Vännäs, Vindeln, Nordmaling, 

Bjurholm, Ånäset, Överklinten. 

Västerbottens Läns Stadshypoteksförening 

Västerbottens Läns Bostadskreditförening 
Tel. Umeå 102 04, 105 53 Kungsgatan 37 

LÄNETS LEDANDE INOM BRANSCHEN 

ÅTVIDABERGS 
Umeå - Vilhelmina - Lycksele - Skellefteå 

15 a 



E G N A H E M S B Y G G A R E 
Vi u t fö r ri tningar, ordnar lånehandlingar och of fererar 

kompletta byggsatser. 

VÄSTERBOTTENS SKOGSÄGAREFÖRENING 
Ek. fören. 

Skogens Hus, TEG Tel. Umeå 18160 
Ingenjör Lindström eller Wramgebo e f t e r f rågas 

å i/ 

/ U N I V E R S I T E T S -
f BOKHANDEL 

Rådhustorget - U M E Å 
Tel. 100 61, 101 61 

8§H1f 
S P A R A E N DEL — L A N A 
DET D U B B L A 
Tala med oss om 
Dubbelsparlån! 

S V E N S K A H A N D E L S B A N K E N 
— 26 kontor i Västerbotten 

Inför skidutflykten 

eller fisketuren 

rådfråga först 

BLIXT/SPORT 
Vasagatan 8, Umeå. Tel. 140 70 



E n t r e p r e n a d - och 
s k o g s m a s k i n e r 

Tag kontakt med 

O 

f ^ E L G E Ä S T R Ö M S 

^ ^ M A S K I N A F F Ä R 
Storgatan 6 A U M E Å Telefon 222 20 vx 

fattas det något... 

... har det 
U M E Å - Vännäs - Vindeln - Lycksele - Storuman 



OPEL KADETT 
c/agens bästa bilköp 

central 
motors 

H o l m s t r ö m s Bi laffär AB 
Riksvägen 2 - Teg Tel. 183 55 - U M E Å 

denna bok är tryckt hos 

] s ^ y H e t e r n A s " [ r y c K e r i 

KUNGSGATAN 46 TELEFON 10294 • U M E Å 



B O W A T E R S S V E N S K A 
T R Ä M A S S E F A B R I K E R 

A B 
- S O F I E H E M , U M E Å ~ 

Tillverkning 

S L I P M A S S A F Ö R E X P O R T 
ÅRSKAPACITET 220.000 VÅTTON 

15 b 



Plattor med kralité 

1 J A C - B E T D N G 
Jacobson & Co — T v ä r å l u n d 

Tel. växel 3, 45 
Tel. ef ter kontors t id: 

Chefen 3, J . Lundström 45, Verkm. 73 



ROBERTSFORS AKTIEBOLAG 
ROBERTSFORS 

t e l . 0934/105 00 

• 

GJUT- och MASKINGODS 
SÅGADE TRÄVAROR 

IMPREGNERADE STOLPAR 
ANNAT IMPREGNERAT VIRKE 

JORDBRUKSPRODUKTER 



Ett nytt b y g g n a d s m a t e r i a l 
Inom byggnadsindustrin har sedan 
länge funnits behov av en byggnads-
platta av sådan tjocklek och med 
egenskaper i övrigt så den kan upp-

sättas direkt på reglar 
utan underlag av trä-
panel. 

BYGGUNITE i V och 3/s" uppfyller 
dessa önskemål; tjockleken x/2" ger 
plattan stor fasthet och böjstyvhet, den 
hårda släta oljebehandlade ytan är 

färgsnål och lätt att måla samtidigt som plattans inre, något 
porösare konsistens är ljud- och värmeisolerande. 
BYGGUNITE är dimensionsstabil och behöver ej fuktas. 
BYGGUNITE förenklar arbetet och förbilligar materialkostna-
derna. 

BYGGUNITE 

V och 3/s" 

är det 

idealiska 

byggnads-

materialet 

för 

villor 

och 

sportstugor 

Enligt kostnadskalkyler utförda av 
SAR ställer sig — i jämförelse med 
väggar av konventionell typ — 

Yttervägg med Byggllnite 

2 8 ° / . b i l l i g a r e 
Mellanvägg med B y g g l l n i t e 

30p/o b i l l i g a r e 
AKTIEBOLAGET 

SCHARINS SÖNER 
CLEMENSNÄS 

boardlabriken med specialiteter 

Återförsäljare över hela landet! 



Nästan alla 
läser YK! 

Inte mindre än 
89% av hushållen 
i Umeå köper 

Västerbottens-Kuriren 
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VÄSTERBOTTENS LÄNS SPARBANK 




